Nyhedsbrev, december 2016

Nyheder fra LAG Djursland
Her følger de seneste nyheder fra vores arbejde med udvikling af landdistrikter og fiskeriområder.
Husk også at besøge vores hjemmeside www.lag-djursland.dk eller følg os på facebook.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:






Status efter sidste ansøgningsrunde 2016
Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Landsbyprisen 2017
2016 – året der gik
Juleferie

Status efter sidste ansøgningsrunde
I september havde vi endnu en gang ansøgningsfrist til LAG og FLAG midler. Der kom i alt 12
spændende projektansøgninger til bestyrelsen. Det resulterede i tilskud til projekter lige fra
tanghøst til småkagebagning. Formand Flemming Petersen udtaler: Det er og har været en
særdeles positiv oplevelse, mange rigtig gode projekter med nyskabende elementer og en
engageret bestyrelse, som gennem en rigtig god og livlig debat, diskuterede sig frem til konsensus
for de indstillede projekter.
Her er en oversigt i over de projekter, der er indstillet i denne runde. På vores hjemmeside kan
du læse en kort beskrivelse af alle projekterne. Den finder du her.
Projekttitel
Turisme samt attraktive levevilkår i
landområderne og fokus på støtte til
landsbyernes egne potentialer.
Etablering af SMÅKAGERIETS egne
produktionsfaciliteter.
Time2learn-klubben - vi vil have glade
børn der elsker at lære
Fremstilling af dansk økologisk Nori i
japansk dansk samarbejde

LAG/FLAG Kommune

Indstillet
Totalbudget tilskudsbeløb

LAG

Norddjurs

442.000

221.000

LAG

575.000

230.000,00

LAG

Syddjurs
Norddjurs
og Syddjurs

461.766

230.883,00

LAG

Syddjurs

2.274.000

183.905,19

Dyrkning og opsamling af tang

FLAG

Norddjurs

1.208.600

603.000

Fish-a-deli Circus

FLAG

Norddjurs

1.400.000

264.958,24

6.361.366

1.733.746,43

Total

Næste ansøgningsfrist
Vores næste ansøgningsfrist er torsdag d. 19. januar 2017 og der er åbent for både LAG og
FLAG projekter. Bestyrelsen har valgt at sætte hele den økonomiske ramme for 2017 i spil i
første ansøgningsrunde! Det betyder, at der ikke er sikkerhed for, at der er midlerne nok til også at
afholde en ansøgningsrunde i september 2017.
Når bestyrelsen har valgt at sætte hele rammen i spil i første ansøgningsrunde skyldes det
usikkerhed om mulighed for at overføre uforbrugte 2017-midler til 2018. Samtidig har vi 30%
mindre at dele ud i 2017 ift. 2016 fortæller formand Flemming Petersen og fortsætter Hvis der er
gode projekter klar først på året, kan vi lige så godt få dem i gang, i stedet for at lade dem vente på
midler i anden del af året.
I slutningen af november afholdt vi informationsmøde om at søge LAG-tilskud og du kan finde
præsentationen fra aftenen på vores hjemmeside her.

Landsbyprisen 2017
I 2016 gik Region Midtjyllands Landsbypris til Feldballe og vi håber at kunne gentage succesen
i 2017. Derfor har bestyrelsen netop indstillet Mørke fra Syddjurs Kommune og Ørsted fra
Norddjurs Kommune til Landsbyprisen 2017.
Begge landsbyer udmærker sig ved et helt utroligt frivilligt engagement og levende foreningsliv. Vi
venter spændt på regionens afgørelse af, hvem der løber af med de 150.000 kr. og krydser fingre
for vores to stærke kandidater fra Djursland!

Status 2016 – året der gik
I 2016 fik vi i alt 33 ansøgninger om tilskud og vi har indstillet 19 projekter til tilskud – du kan se
en liste over dem alle på vores hjemmeside, hvor der også ligger en kort beskrivelse af de enkelte
projekter. Samlet set er der givet tilsagn om mere end 3,3 mio. kr. til Djursland i 2016. Projekterne
spænder over alt fra legeplads ved et forsamlingshus, til frugtvine og småkager. Projekterne ligger
jævnt fordelt over Djursland og vi er generelt meget tilfredse med den høje kvalitet af de
ansøgninger og projekter vi ser. Hvis du vil se billeder fra indvielser af projekterne, kan du følge os
på facebook, hvor vi løbende poster billeder og andet godt fra det daglige LAG-arbejde.

2016 var også året, hvor vi – endeligt! – kom i gang
med Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
Selvom processen var presset på både tid og
ressourcer er vi rigtig tilfredse med vores nye
udviklingsstrategi og med, at der allerede nu er fire
projekter, der har lagt fra kaj med FLAG-tilskud i
lasten.

Juleferie
LAG Djurslands sekretariatet holder julelukket fra d. 22.
december til d. 4. januar. Vi ønsker alle en rigtig dejlig jul
og glæder os til at se jer i det nye år!

Venlig hilsen
LAG Djursland
Tlf. 2055 3305
Mail: koordinator@lag-djursland.dk
www.lag-djursland.dk

