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Maritim økonomi – nye muligheder
LAG-Bornholm har fået godkendt sin nye strategibidrag vedr. udvikling af øens maritime
økonomi. Som vi skrev i det forrige nyhedsbrev valgte vi at afholde to temamøder med
hvert sit fokus. Det ene handlede om fisk og fødevarer, mens det andet handlede om den
den af den martime økonomi der vedrører off. shore, lystfiskerturisme, havneerhverv mm.
De mange ideer der fremkom på temamøderne blev samlet sammen og skrevet ind i en ny
revideret og ikke mindst såkaldt integreret udviklingsstrategi (sendt ud i medlemshøring
d. 24. april). Såvel Bornholms Vækstforum som BRK har efterfølgende godkendt oplægget,
og i sidste uge fik vi endeligt Erhvervsstyrelsens godkendelse. Uden forbehold eller anden
bemærkning undervejs end at de syntes at det var en flot udviklingsstrategi. I praksis
betyder det at vi har udvidet vores såkaldte fyrtårnsstrategi med et marint tema der
rummer jobskabelse indenfor off. shore, havneerhverv mm., idet såvel fisk, lystfiskeri og
maritime outdoor dækkes ind under vore 2 andre fyrtårne, bioøkonomi og
oplevelsesøkonomi.

Foto: LAG-Bornholms nyvalgte bestyrelsesmedlem Bo Johansen, fisker – en stærkt truet erhvervsgren på Bornholm. Bo sælger meget
gerne sin fangst direkte fra kutteren. Interesseret – gå ind via www.havfriskfisk.dk og smid ham dit mobil-nr. Så får du en sms når
der er frisk fisk på kajen i Hasle! Genialt

Folkemødet – fokus på LAG
Blandt de ca. 3.000 debatarrangementer vil sekretariatet ikke undlade at fremhæve et par
stykker med særlig interesse. LAG-småøerne står lørdag kl. 11.30 i telt A29, Danchells
Anlæg for arrangementet: LAG - generator for lokal vækst. Energitjenesten v. Mikkel Høst
tilbyder på vegne af PV-Island to debatter. Fredag kl. 10 i mødetelt 3 v. Allinge Røgeri
lyder den på Grøn omstilling – comeback for solenergi og lørdag kl. 16 i Høiers Iscafé er titlen
Grøn omstilling med crowdfunding. I relation til fiskeri-udvikling så bemærk at
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organisationen ”Levende Hav” har et par debatarrangementer der handler om skånsomt
og bæredygtigt kystnært fiskeri (fredag og lørdag formiddag).
Nye projektideer – kom godt i gang
Står du med en spændende projektidé – hvad enten det er som virksomhed der har behov
for medfinansiering af et udviklingsprojekt inden for et af LAG-Bornholms fyrtårne, eller
du repræsenterer et lokalområde, en organisation eller lign. Der har brug for økonomisk
bistand til styrkelse af et lokalt mødested eller en aktivitet der styrker den lokale identitet
der der mulighed for at søge om bidrag. Virksomheder kan som hovedregel søge op til
30% af investeringsbehovet i tilskud, mens mere almennyttige projekter kan søge om op til
50%. Min. Tilskud udgør 50.000 kr., hvilket for virksomhedsprojekter betyder at der i
projektet min. vil skulle investeres for 167.000 kr. ex. Moms. For almennyttige projekter er
beløbet 100.000 kr. inkl. moms. Kontakt LAG-sekretariatet hvis du går rund med en idé, vi hjælper og agerer sparring – gerne så tidligt som muligt i projektforløbet.
www.lag-bornholm.dk
LAG-Bornholm har endelig og langt om længe fået sin hjemmeside op at køre. Med
kyndig og energisk bistand fra Emil Juul Pedersen, der repræsenterer netværket Baglandet
– unge eksilbornholmere – i LAG-Bornholms bestyrelse via en observatørpost, er vi
kommet i luften. På hjemmesiden kan i bl.a. se en række projekter beskrevet – samt finde
yderligere information, links til ansøgningsmaterialer, skemaer mv. Siden vil hen af vejen
blive forbedret – så gode råd modtages gerne.
Ansøgningsfrister
Årets 3. og sidste ansøgningsrunde under LAG-Landdistrikt har frist til aflevering af
ansøgninger torsdag d. 25. august 2016. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på
LAG-Bornholms bestyrelsesmøde d. 14. september. Erhvervsstyrelsens ansøgningsfrist er
d. 20. september, hvilket betyder at vi har 6 dage til at efterbehandle – evt. hente
nødvendige ekstra dokumentation ind og sende med.
Under LAG-Fiskeri har ligeledes frist d. 25. august for aflevering af de første ansøgninger.
Erhvervsstyrelse har dog meldt en ekstra ansøgningsrunde ud med frist hos dem d. 24.
oktober, hvilket giver LAG-Bornholm en mulighed for at tilbyde en forlænget frist såfremt
der måtte være behov for dette. Vi satser og håber dog på, at få nok ansøgninger allerede i
første runde d. 25. august.

Foto: besøgende fra Estland – ca. 20 LAG-personer så bl.a. vores nye keramikfabrik, Hasle Havn samt Træbådelauget i Rønne.
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