Nyhedsbrev, november 2021

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:
•
•
•
•
•

Region Midtjyllands Landsbypris
Næste LAG ansøgningsfrist
National FLAG Pulje
LAG og (N)FLAG i fremtiden
Juleferie

Region Midtjyllands Landsbypris
Så er der igen mulighed for at sende ansøgninger om at blive den heldige vinder af landsbyprisen
2022 og de 150.000 kr. Ansøgningerne skal sendes til LAG Djursland (koordinator@lagdjursland.dk) senest d. 11. januar 2022. Regionen afholder virtuelt informationsmøde d. 24.
november kl. 16-17, hvor du kan blive klogere på, hvad de lægger vægt på, når vinderen vælges.
Bliver ens landsby en af de fem bedste kandidater, bliver der lavet en lille video om byen – se
meget mere om prisen og informationsmødet her: Region Midtjyllands landsbypris - Region
Midtjylland (rm.dk)

Næste LAG ansøgningsfrist
Vores næste LAG ansøgningsfrist er d. 30. november 2021, hvor vi tager hul på uddelingen af
2022 midlerne. Vi har ca. 2,3 mio. kr. til uddeling i 2022 og forventer endnu en ansøgningsfrist i
andet kvartal af 2022.
Kontakt vores koordinator Helle Breindahl (koordinator@lag-djursland.dk) hvis du vil vide mere.
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National FLAG Pulje
I slutningen af august var der for første gang ansøgningsfrist til den nye NFLAG-pulje. Vi fik seks
ansøgninger, men to ansøgere valgte at trække deres ansøgninger tilbage. Der var således fire
projekter, der skulle vurderes af bestyrelsen og de blev faktisk alle imødekommet helt eller delvist.
Projekterne er:
Titel

Ansøger

Kommune

Seaweed Value Chain
Creation

Pure Algae Denmark
ApS

Norddjurs

124.301 kr.

Thomasminde
oplevelsesplads for kunst kultur - natur

Fjellerup og omegns
borgerforening

Norddjurs

50.000 kr.

Opgradering af Gjerrild
Vandrehjem

Selvejende institution
Djursvold

Norddjurs

178.875 kr.

Operation mere liv på
havnen

Gjerrild Kro

Norddjurs

400.000 kr.

Total

NFLAG tilskud

753.176 kr.

Allerede den 30. december åbner NFLAG-puljen igen med ansøgningsfrist d. 25. februar 2022 kl.
12. Der vil igen være ca. 750.000 kr. i puljen for 2022 og vi forventer, at der vil være en
ansøgningsrunde mere senere på året. Puljen kan kun søges af projekter der ligger i Norddjurs
Kommune.
Det er LAG Djursland der beslutter, hvem der skal modtage tilskud under NFLAG-puljen, men det
er Bolig- og Planstyrelsens ansøgningsskema, der skal anvendes, og det kan findes her: National
FLAG-pulje 2021-2023 | livogland.dk
Kontakt gerne vores koordinator (koordinator@lag-djursland.dk) i god tid, inden du sender
ansøgningen ind, da NFLAG-puljen er lidt anderledes end den tidligere FLAG-pulje.

LAG og (N)FLAG i fremtiden
Vi uddeler LAG og NFLAG tilskud i 2022 og forventer også at processen med at oprette nye
LAG’er (og måske FLAG’er) vi starte op i anden halvdel af året. Vi afventer i øjeblikket en
områdeudpegning fra Indenrigs- og Boligministeriet, som afgør, hvor der kan oprettes LAG’er i den
nye programperiode. Når den er på plads, kan arbejdet begynde med at mobilisere lokale kræfter
til at skabe nye LAG’er. Vi følger med i udviklingen og vil gøre, hvad vi kan for at støtte op om
opstarten af den nye programperiode på Djursland. Forhåbningen og forventningen fra LAG-
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sekretariatet i Bolig- og Planstyrelsen er, at de nye LAG’er vil være klar til at dele tilskud ud i første
halvår af 2023.
Vi vil forsøge at opdatere løbende om udviklingen på vores facebookside, her i nyhedsbrevet og på
vores hjemmeside.

Juleferie
LAG Djursland holder juleferie fra d. 22. december og frem til d. 4. januar. Vi ønsker alle en
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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