Nyhedsbrev, juli 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:






Generalforsamling
Status efter anden ansøgningsrunde 2016
Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Samarbejdsrelationer og kompetenceløft
Sommerferie

Generalforsamling
D. 20. april afholdt vi ordinær generalforsamling på Stenvad Mosebrugscenter. Hilding Hvid,
Vibeke Binnerup og Lasse Skov er nye i bestyrelsen. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside her og se en oversigt over alle bestyrelsens medlemmer her.

Ny udviklingsstrategi godkendt
LAG Djurslands nye udviklingsstrategi er nu endeligt
godkendt af Erhvervsstyrelsen. Vi har valgt at få trykt
strategien i en mindre pixi-version, der gør det nemmere for
potentielle ansøgere at finde hoved og hale i strategi og
indsatsområder.
Du kan se pixi-strategien på vores hjemmeside her – eller
kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvad vi støtter.

Status efter anden ansøgningsrunde 2016
I maj måned var der ansøgningsfrist for erhvervsprojekter og denne gang kunne der også søges
tilskud til projekter under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Der kom to ansøgninger
under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet og begge blev indstillet til tilskud. Det ene projekt
handler om nyt køleudstyr på Grenaa Havn og det andet om skånsomt fiskeri af
jomfruhummere.

Der var hele syv erhvervsprojekter, der søgte tilskud under Landdistriktsprogrammet denne
gang (LAG), men kun to klarede sig gennem nåleøjet med de midler, der var til rådighed ved
denne ansøgningsfrist. Projekterne handler om udvikling af en særlig 4D scan-app og om at lave
et særligt område for Djurslands fødevarer på Food Festival i 2016 og 2017.
Du kan se et kort resume af de indstillede projekter på vores hjemmeside her.

Næste ansøgningsfrist og informationsmøde
Næste ansøgningsfrist er d. 7. september 2016, og der kan søges tilskud til både LAG og FLAG
projekter. Der er ca. 700.000 kr. til uddeling til LAG-projekter og omkring 870.000 kr. til FLAGprojekter.
Torsdag d. 18. august kl. 17-19 holder vi informationsmøde om at søge LAG-tilskud for alle
interesserede. Kom til aktivitetshuset i Ebeltoft, Nørre Allé 4 og bliv klogere på, om LAG-tilskud
kunne være noget for dig, din forening eller din virksomhed. Husk tilmelding til koordinator@lagdjursland.dk eller på tlf. 2055 3305.

Samarbejdsrelationer og kompetenceløft
Vores eget projekt ”Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre
erhvervsdrivende” blev afsluttet ved udgangen af april 2016. Projektet handlede om at afklare en
række virksomheder og skabe kvalificerede samarbejdsrelationer. 25 virksomheder deltog i
projektet, og i projektets levetid er der skabt mindst fire nye arbejdspladser i de deltagende
virksomheder.
To af de virksomheder, der har medvirket, er tekstforfatter Kristina Højholt og Dinna Herstmark, grundlægger
af Småkageriet. Begge er meget tilfredse med udbyttet.
Ud af det blå er jeg havnet midt i et ønskescenarie.
Jeg er virkelig glad, taknemlig og forundret over, hvor
hurtigt der kan komme skub i tingene” siger Kristina
Højholt.
Dinna Herstmark fortæller, at hun i starten af projektet
havde lidt svært ved at finde tid. Det hele vendte dog
180 grader, da jeg blev præsenteret for min mulige
sparringspartner. Da gik det op for mig, hvilke muligheder
og hvilket udviklings-potentiale, der lå og ventede,
både for mig og min sparringspartner.
Du kan læse mere om projektet og læse modelkataloget ”Udvikling gennem relationer” på vores
hjemmeside her.

Sommerferie
LAG Djurslands sekretariatet holder sommerferie i uge 28 til 31.

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

