Nyhedsbrev, juli 2020

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:






Status efter seneste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrister
Økonomi 2021
Generalforsamling 2020
Sommerferie

Status efter seneste ansøgningsrunde
Ved ansøgningsfristen d. 6. maj blev det til i alt syv LAG-ansøgninger og to FLAG-ansøgninger.
Fire heldige LAG-projekter blev indstillet til tilskud og et FLAG-projekt. De er nu sendt videre til
LAG-sekretariatet i Erhvervsstyrelsen som giver de endelige tilsagn. Følgende projekter blev
indstillet til tilskud 
Projekttitel

Kategori

Kommune

Balle
Syddjurs
Borgerhusforening
Gammel Estrup
Attraktive
Skovens gemte perler
Danmarks
Norddjurs
levevilkår
Herregårdsmuseum
Produktion af Perla Iværksætteri og Koruplund Vingård
Syddjurs
Danica
jobskabelse
og B&B
Andersen Winery –
Danmarks førende
Iværksætteri og Andersen Winery
Syddjurs
producent af
jobskabelse
ApS
mousserende vine
Selvtræning i Balle

Attraktive
levevilkår

Ansøger

FLAGtilskud

LAGtilskud

Totalbudget

57.500 kr.

115.137 kr.

149.000 kr.

298.000 kr.

250.000 kr.

639.908 kr.

369.868 kr.

948.608,50
kr.
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Nyt Slæbested for
isætning af mindre
både

FLAG

Total

Fonden Bønnerup
Fiskeri- og
Lystbådehavn

Norddjurs

160.000
kr.

320.000 kr.

160.000
2.321.653,5
826.368 kr.
kr.
kr.

Næste ansøgningsfrister
Vores næste ansøgningsfrist for FLAG er d. 3. september 2020. Det er sidste chance for at søge
FLAG tilskud i denne programperiode og vi håber at få uddelt alle midlerne, da de ellers vil gå
tilbage til EU. Der er ca. 271.000 kr. til uddeling.
Næste LAG-ansøgningsfrist er d. 14. december 2020, hvor vi tager hul på uddelingen af vores
LAG-midler for 2021.
Kontakt vores koordinator Helle Breindahl (koordinator@lag-djursland.dk) hvis du vil vide mere.

Økonomi 2021
Erhvervsministeren har meldt ud, at der også i 2021 vil være ca. 93 mio. kr. til de danske LAG’er.
Det betyder, at vi i LAG Djursland forventer at have ca. samme mængde LAG-midler til uddeling
som vi har haft i 2020. Det betyder også at vi fastholder vores koordinatorfunktion på samme
niveau i 2021.
Der er desværre ikke udsigt til, at der kommer nye FLAG midler til Djursland i 2021, men vi vil
fortsat forsøge at gøre hvad vi kan, for at hjælpe vores eksisterende FLAG-projekter godt i mål. Vi
håber, at der bliver etableret nye FLAG’er i løbet af 2021.

Generalforsamling 2020
D. 16. juni 2020 gennemførte vi vores ordinære generalforsamling på Allingåbro Hotel. Alle
bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg. Referatet fra generalforsamlingen og det øvrige
materiale kan ses på vores hjemmeside.
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Sommerferie
LAG Djursland holder sommerferie fra d. 4. juli og frem til d. 3. august. Vi ønsker alle en rigtig god
sommer.

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

Side 3 af 3

