Nyhedsbrev, oktober 2018

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 ansøgningsrunde
Informationsmøde og næste ansøgningsfrist
Leader-konference i Østrig

Status efter ansøgningsrunde
Ved ansøgningsfristen i september fik vi i alt otte ansøgninger hvor af to var FLAG og seks LAG.
Bestyrelsen behandlede de indkomne ansøgninger på et møde i slutningen af september og
besluttede at indstille seks projekter til tilskud.
De indstillede projekter er:
Kategori

Opførelse af bålhytte
Andersen Winery - På
vej mod målet om et
vineri i verdensklasse

Attraktive levevilkår Balle Gruppe

Syddjurs

61.000

122.000

Iværksætteri og
jobskabelse

Andersen Winery
ApS

Syddjurs

200.000

500.076

Iværksætteri og
jobskabelse

Gardens Ketchup Norddjurs

329.695

886.400

Iværksætteri og
jobskabelse

Møllerup Event
ApS

150.000

310.000

Gardens Ketchup
Multifunktionelt
Showroom - formidling
af viden om hamp som
fødevare
Dyrkning af tang udfor
Karlby Klint
Nyt køredæk på
udrustningspier
fiskerihavn
Total

FLAG
FLAG

Ansøger

kommune

FLAG
tilsagn

Titel

Syddjurs

Østerbyens
Norddjurs
Industriservice
Fonden Bønnerup
Fiskeri- og
Norddjurs
Lystbådehavn

LAG tilsagn Totalbudget

202.309

405.000

650.000

1.300.000

852.309

740.695

3.523.476
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Hvis du vil se mere om, hvilke projekter vi tidligere har givet tilskud
til, kan du læse i vores katalog over støttede projekter som du
finder her. Kataloget indeholder en beskrivelse af alle de projekter
der har fået LAG og FLAG tilskud fra 2015 til april 2018.

Informationsmøde og næste ansøgningsfrist
Vores næste ansøgningsfrist er d. 6. februar 2018 – vi holder informationsmøde tirsdag d. 4.
december kl 17-19 på Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro. Husk tilmelding til
koordinator@lag-djursland.dk
På mødet fortæller vi om, hvilke muligheder der er for at søge tilskud fra os, hvordan vi arbejder og
hvilke krav og regler, man skal leve op til, hvis man modtager LAG-tilskud. Derudover vil der være
rig mulighed for at stille spørgsmål og få lidt individuel sparring på lige præcis dit projekt 

Region Midtjyllands Landsbypris 2019
Endnu engang uddeler Region Midtjylland årets Landsbypris på 150.000 kr. til en landsby i
udvikling. Det er kommuner og LAG’er der kan indstille kandidater til landsbyprisen. Det er derfor
LAG Djurslands opgave at indstille én landsby fra Norddjurs Kommune og én landsby fra Syddjurs
Kommune til regionen.
Skal din landsby vinde landsbyprisen? Så send en ansøgning til LAG Djursland senest d. 7.
december 2018. Ansøgningen skal sendes til koordinator@lag-djursland.dk. Kontakt vores
koordinator, hvis du vil vide mere om regionens kriterier for uddelingen og hvilke krav ansøgningen
skal leve op til.

Leader konference i Østrig
I oktober måned var vores koordinator på Leader-konference i Østrig sammen andre LAGrepræsentanter fra hele Europa. Leader er den metode, der ligger til grund for LAG’ernes måde at
arbejde på, hvor udviklingsinitiativer vokser nedefra og vurderes i lokalområdet. På konferencen
blev fremtiden for LAG’erne og næste programperiode debatteret, samtidig med forskellige forslag
til lokale handlinger, der her og nu kan forbedre vores lokale arbejde.
Som en del af konferencen blev der også præsenteret mange gode projekteksempler særligt fra
Østrigske LAG’er, men også fra andre europæiske lande.
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Et af de projekter, der blev præsenteret handlede om at koble et områdes naturskønhed med de
mange lokale vinproducenter. Projektet havde blandt andet lavet et kort henvendt til turister, hvor
vinproducenter, naturguider og overnatningssteder var præsenteret sammen. Se mere om dette
projekt og de andre projekter fra konferencen på denne hjemmeside.
Se billeder fra turen på vores facebookside og følg evt. det europæiske LAG-arbejde ved at søge
på #LeaderCLLD på fx twitter.

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