Nyhedsbrev, december 2019

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 hvor vi
løbende opdaterer med billeder og nyheder.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:






Informationsmøde
Ansøgningsrunder 2020
Grønne LAG midler i 2020
Status efter seneste ansøgningsrunde
God jul 

Informationsmøde d. 17. december
På tirsdag d. 17. december kl. 17 afholder vi informationsmøde om LAG og FLAG tilskud i Mørke
Idrætscenter, Drossel Vej 1, 8544 Mørke (mødet foregår på 1. sal). På mødet fortæller vi om de
forskellige muligheder for at søge tilskud, hvordan man laver en ansøgning og hvilke forhold man
skal være særligt opmærksom på. Husk tilmelding til koordinator@lag-djursland.dk

Ansøgningsrunder 2020
Vores næste ansøgningsfrist er d. 6. februar 2020 og der er ca. 3. mio. kr. i LAG puljen og ca.
850.000 kr. i FLAG puljen. 2020 er det sidste år (i hvert fald for en tid), hvor der deles LAG og
FLAG tilskud ud på Djursland så det er nu du skal søge, hvis du sidder inde med en idé til et godt
projekt.
Når du ikke fristen d. 6. februar afholder vi endnu en ansøgningsrunde d. 6. maj 2020. Derudover
kan der muligvis blive en opsamlingsfrist for såkaldte tilbageløbsmidler (penge der har været delt
ud til projekter, men som ikke er blevet brugt) d. 3. september 2020. Det ved vi dog ikke med
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sikkerhed før til sommer. Hvis der bliver en opsamlingsfrist vil det dog kun være muligt at indstille
et FLAG projekt og to LAG projekter.
Kontakt vores koordinator Helle Breindahl (koordinator@lag-djursland.dk) hvis du vil vide mere.

Grønne LAG midler 2020
Ud af de ca. 3. mio. kr. vi har til LAG projekter i 2020 er ca. 750.000 kr. øremærket til projekter
inden for bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Denne type projekter skal falde ind under det
indsatsområde i vores strategi der hedder "Grøn energi og miljøforbedring”.
Ministeriet har opsat en række eksempler på hvilke typer projekter der kan falde ind under denne
kategori og det kan fx være:
 Projekter der frembringer grønne løsninger
 Projekter der fremmer klima og miljøtiltag
 Projekter der fremmer cirkulær økonomi
 Projekter der skaber øget/ny adgang til natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende
tiltag
 Projekter der understøtter bæredygtig turisme
Listen er ikke udtømmende, så er du i tvivl om dit projekt kan falde ind under de grønne midler er
det en god idé at kontakte vores koordinator på koordinator@lag-djursland.dk

Status efter sidste ansøgningsfrist
Ved ansøgningsfristen d. 3. september 2019 fik vi en FLAG ansøgning og 10 LAG ansøgninger.
Følgende fem projekter blev indstillet til tilskud:
Ansøger
BØNNERUP
FISKERIFORENING
Ebdrup
Forsamlingshus og
Foredragsforening
Vinterbadeklubben
Havgys

Rømer Vegan ApS
Lyngby Skyttekreds

Projekttitel
Kølerum - ny salgskanal for
fiskeriet

Ordning

Tilskudsbeløb

Totalbudget

FLAG

50.000 kr.

100.000 kr.

400.000 kr.

1.311.728 kr.

50.000 kr.

210.000 kr.

LAG – Attraktive
levevilkår
LAG – Attraktive
MOBIL SAUNA I VANDKANTEN levevilkår
Rømer Vegan - ny virksomhed
LAG –
med produktion af økologiske
Iværksætteri og
veganerprodukter
jobskabelse
Skydemiljø, handicapadgang og LAG – Attraktive
inklusion
levevilkår
Renovering af Ebdrup
Forsamlingshus

256.836,55 kr. 1.311.728 kr.
250.000 kr.

920.000 kr.
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God jul!
LAG Djurslands koordinator går på juleferie fredag d. 20. december og er tilbage på kontoret igen
mandag d. 6. januar.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

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