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8. Januar 2018 - Næste ansøgningsfrist
Formanden – har deltaget i konferencen: ”Danmark i Balance – på vej
mod en bæredygtig forandring”

Dato: 25. september 2017
Fondsmesse 2017
Det er efterhånden blevet en tradition. Altså at LAG-Bornholm samarbejder med EU-direct, BRK og Vækstforum Bornholm om at
afholde en fondsmesse. Sidste år skete det i samarbejde med Frivillighedens dag – og det sker også i år. Fondsmessen er en god
lejlighed til at få luftet sin projektide – eller at få et lidt dybere kendskab til nogle af de fonde vi ofte hører om, men ikke lige kan
gennemskue. Repræsentanter for en række såvel lokale, nationale som internationale fonde vil være repræsenteret. Ligeledes vil der
foregå en række workshops hvor man kan være med til at debattere mulige projekter. LAG-Bornholm har i år valgt at fokusere på
lokale byggematerialer.
Hvor: Åkirkebyhallerne Tid: fredag d. 29. September 2017 kl. 13-17
Landdistriktspuljen og Friluftsrådet
Et par af de meget populære fonde der er relativt nemme at gå til er henholdsvis Landdistriktspuljen samt Friluftsrådet.
Landdistriktspuljen har i år et tema der handler om ”Den moderne landsby - lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer” – og mon
ikke mange af de bornholmske lokalområder vil kunne se sig selv i en sådan sammenhæng? LAG-Bornholm har igennem årene været
bidragsyder til mange projekter støttet netop af Landdistriktspuljen. Erhvervsministeriet – der administrerer Landdistriktspuljen, ser
meget gerne at der sker denne samfinansiering. Friluftsrådet har også udmeldt temaer for deres midler. I år er det f.eks. ”Friluftslivets
ildsjæle”, ”Del dit hemmelige sted” (hvis det altså lige er så smart… J), ”Friluftsliv lige i nærheden” mv.
Deadline Friluftsrådet: 1. oktober se mere: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx
Deadline Landdistriktspuljen 12. oktober. Se mere: https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljerstoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsoegsprojekter
Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsrunde har frist til aflevering af ansøgninger mandag d. 8. januar 2018. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet
på LAG-Bornholms bestyrelsesmøde d. 22. januar 2018. Det er Erhvervsstyrelsen der melder ansøgningsfrister ud, hvorefter LAGBornholms bestyrelse beregner sig ca. 4 ugers sagsbehandlingstid (2-3 uger før bestyrelsesmødet og én uge efter). Erhvervsstyrelsens
sagsbehandlingstid er normalt 4-6 uger. Alle ansøgninger sker elektronisk via PROMIS. Find det via www.livogland.dk, eller kontakt
LAG-sekretær Hans Jørgen Jensen pr. tlf. eller mail: hjj@lag-bornholm.dk.
Se www.lag-bornholm.dk for yderligere oplysninger
Følg os på facebook: https://www.facebook.com/LAG-Bornholm-350231061808504/

Formanden – har deltaget i konferencen: ”Danmark i Balance – på vej mod en bæredygtig forandring”
Vinder vi som samfund noget ved centraliseringen? Kan vi lære noget af vores nabolandes regionalpolitik?
Hvilken rolle spiller ildsjæle for vækst i lokalområderne? Og hvordan fastholder og skaber vi arbejdspladser i hele Danmark?
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Det var spørgsmål og udgangspunkt for debatten om et Danmark i balance, da Tænketanken Cevea og Landsforeningen Danmark på
Vippen satte fokus på den geografiske ulighed i Danmark med konferencen. LAG-Bornholms formand drog til Jylland og kom bl.a.
hjem med flg.:
Borgerne i vækstområder bliver forgyldt ved at deres boligværdier stiger med op til 200.000 kr./år.(for et 140 m² række-/parcelhus) som en afledt følge
af primært den centraliseringsbølge, vi har været igennem de sidste 10 år. Det står i grel kontrast til den gennemsnitlige vækst i boligpriserne i hele
landet, der ligger på under 10.000 kr./år.
Den vedheftede figur blev præsenteret på en konference i Brande den 20. september om "Danmark i balance" arrangeret af foreningen Danmark på
Vippen og Cevea.
Når dansk industri, der primært ligger uden for vækstområderne (hvor det er for dyrt at etablere sig), søger arbejdskraft, oplever man i stigende grad,
at der stilles krav om kompensation for den manglende formuetilvækst, man må forvente, når man søger arbejde uden for vækstområderne.
Det er en uholdbar situation, når man betænker, at overskuddet på betalingsbalancen (gennemsnittet over 3-4 år op til 2014), som reelt er det vi lever
af, er skabt af industrien ( 68 mia. kr.), landbruget (70 mia. kr.) og søtransport (52-60 mia.kr.). Alle andre eksporterende brancher kan højst notere sig
for et bidrag til nettoeksporten på mellem 2 og 19 mia. kr.(Hvidbogen Danmark på Vippen 2015 side 80 ISBN: 978-87-998460-0-9).
Regeringen bør derfor fortsætte de bestræbelser man har igangsat for at sikre et samfund i balance og gøre det i respekt for, at det er uden for
"vækstcentrene", at man bidrager mest til landets velstand.
Jørgen Hammer
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