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Nyhedsbrev No. 3 – 2015
o Årets sidste ansøgningsrunde – der er
250.000 kr. i spil
o Travlhed før deadline – for den gl. LAG
o MBBL nedlagt – LAG’erne lagt ind under
Erhvervsministeriet
o Fiskeri – strategiarbejde forsinket grundet
valget
o Projekter der har modtaget tilsagn

Dato: 31. juli 2015

Årets sidste ansøgningsrunde
LAG-Bornholm har 3 årlige ansøgningsrunder. Deadline er bestemt af ministeret og derfor
er sidste chance for at søge tilskud til investeringer under LAG-ordningen på Bornholm
i 2015 torsdag d. 20. august. Bestyrelsen vil herefter behandle og prioritere de indkomne
ansøgninger. Samlet er der ca. 250.000 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde, og
interesserede anbefales at konsultere LAG-sekretariatet hurtigst muligt for at sikre at
man har de rigtige oplysninger omkring LAG-Bornholms indsatser, finder det rigtige
ansøgningsskemaer mm., før man går i gang med en eventuel ansøgning.
Travlhed før deadline for udbetalinger under den gamle LAG-ordning
Det kan være både godt og nødvendigt med en deadline. Det kender vi alle der har skullet
aflevere en skolestil eller eksamensopgave. Men også når det gælder om at færdiggøre sit
projekt og få afrapporteret, samt anmodet om udbetaling af tilskud er der en meget klar
hyperaktivitet lige op til deadline. Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter meldte for
mere end et år siden ud, at absolut deadline for udbetaling af tilskud under den gamle
ordning ville være d. 1. juli 2015. Alene i juni måned 2015 modtog og slutbesigtigede LAGsekretariatet 18 projekter med en samlet investering på et godt stykke over 30 mio. kr. og
en samlet udbetalingsanmodning på 14,8 mio. kr.!

Foto: billeder fra 3 markante LAG-støttede projekter der blev afsluttet i juni: Madkulturhuset ved Melstedgaard, Den Grønne Ring omkring Rønne
og Områdefornyelsesprojektet i Snogebæk

MBBL nedlagt – LAG’erne lagt ind under Erhvervsministeriet
I forbindelse med den nye regeringsdannelse er det besluttet at LAG’erne fremover skal
høre ind under Erhvervsminister Troels Lund Poulsen. Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter fik således kun en enkelt valgperiode, og vi kan blot konstatere at det var
en noget pauvert udbytte der kom ud af, at landdistrikterne fik et eget ministerie. Ét
bemærkelsesværdigt resultat vil vi dog gerne fremhæve: Det nationale LAG-sekretariat
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blev flyttet til Nykøbing Falster og nåede at blive én enhed inden ministeriet blev nedlagt.
Efter flere års totale administrative kaos hos NaturErhverv, er sagerne og sagsbehandling
samlet i et selvstændigt sekretariat, hvilket vi er rigtig glade for. Dog – må man sige at
sekretariatet har fået en særdeles svær fødsel idet NaturErhverv har eksporteret
hundredvis af u ekspederede sager, samt tæt på 100 klagesager der for manges
vedkommende er mere en et år gamle. Der vil efter al sandsynlighed gå mindst et halvt år
før disse sager er afviklet, og desværre kan det vise sig at få følger for sagsbehandlingen i
det nye program med store forsinkelser til følge.
Fiskeri – strategiarbejde forsinket grundet valget
Af uransagelige grunde var den tidligere regering meget længere om at beslutte sig for,
om der overhovedet skulle være fiskeri-LAG’er end landdistrikts-LAG’er. EUkommissionen har for flere år siden besluttet, at fortsætte ordningen under den nye
strukturfondsperiode, men i Danmark var man tilbageholdende, bl.a. fordi der var stærke
kræfter indenfor fiskeribranchen der ikke kunne se værdien af denne Bottum-up og
netværks tilgang der kendetegner LAG’ernes såkaldte LEADER-metode1.
I februar besluttedes så endeligt at der atter skal etableres Fiskeri-LAG’er i Danmark.
Arbejdet med en ny bekendtgørelse gik i gang, og den blev sendt i høring i april, og var
forventet underskrevet i maj. – Men så kom valget, og dermed kunne den nye
bekendtgørelse ikke skrives under. Vi afventer derfor i skrivende stund at den nye
minister skriver under, så vi kan igangsætte strategiarbejdet. Alt tyder nu på at vi ikke når
at gennemføre nogen ansøgningsrunde under fiskeriordning i indeværende år, men først
kan åbne for ansøgninger i jan. 2016. Forhåbentligt vil de uforbrugte midler kunne
overføres fra 1915 til 2016 og fremefter. LAG-Bornholm agter i det kommende program at
bidrage med ideer til øget værditilvækst blandt øens få tilbageværende fiskere.
Projekter der har modtaget tilsagn
LAG-Bornholm har gennemført 2 ansøgningsrunder, og noget tyder på at det nye
sekretariat på Falster mener det, når de melder ud at de forventer en relativ hurtig
sagsbehandlingstid ved fuldt oplyste sager. 4 ud af 5 projekter har indenfor 2-2½ måned
fået positivt tilsagn fra det nationale LAG-sekretariat. Et af dem er Penyllan mikrobryg.

Foto: Der er kommet lidt i den gamle fiskeindustri på Tejn Havn. Dog i en noget anden form. Christian Andersen er i fuld gang med
at etablere et mikrobryggeri kaldet Penyllan. At Penyllan ikke er helt på vildspor vidner mødet med en ung praktikant fra staten
Visconsin i USA. Den unge mand smagte øl fra Penyllan og har opsøgt stedet for at lære hvordan man laver så godt øl!
1

LEADER-metoden er kendetegnet ved en metodemæssig tilgang i form af bottom up processer, at der tænkes
tværsektorielt, at der arbejdes integreret og tværregionalt, at der arbejdes med innovative metoder og/eller med
innovative projekter, samt ikke mindst at det lokale partnerskab fungerer som et partnerskab til styrkelse af lokale og
tværregionale netværk.
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