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LAG-Bornholm 2015-2020 - koncentrerer de tildelte midler til 3 udviklingsmiljøer
Indlagt forudsat fordeling: 2/3 til jobskabelse og 1/3 til livskvalitet
Finansieringsplan for LAG-Bornholm - baseret simpel fremskrivning af et årligt bidrag på anslået 2 mio. Kr.
finansieringsplanen vil blive revideret i takt med eventuelle nye udmeldinger omkring tildelte midler
Foranstaltninger

Offentlige udgifter

Samlede udgifter i Danske
kroner 2015-2020*

EU og MBBL
%

%

BRK og Øvrige off. bidrag
%

Forventede investeringer indenfor jobskabelse
Bioøkonomi
Oplevelsesøkonomi

kr
kr

9.000.000,00
9.000.000,00

36%
36%

kr
kr

3.000.000,00
3.000.000,00

Forventede investeringer indenfor livskvalitet
Kultur, identitet og sociale mødesteder

kr

6.000.000,00

24%

kr

3.000.000,00

kr

2.000.000,00

Forventede investeringer indenfor samarbejder

kr

1.200.000,00

5%

kr

600.000,00

kr

400.000,00

kr

25.200.000,00

100%

Udviklingsprojekter under fiskeridelen (uafklaret)
Fyrtårne 2015-2020 i alt:

Ramme under Landdistriktsprogrammet (EU & MBBL)
kr
Ramme under Fiskeriprogrammet (uafklaret)
LAG - sekretariatsbetjening (max. 20% af EU & MBBL ramme)
kr
Kommunalt bidrag til sekretariatsbetjening:
kr
Samlet bidrag til sekretariatsbetjening
kr

12.000.000,00 **
***
2.400.000,00
1.500.000,00
3.900.000,00

kr

9.600.000,00 50,0%

kr

12.000.000,00

kr

2.400.000,00

kr

kr

Private bidrag
%
kr
kr

6.000.000,00
6.000.000,00

kr

1.000.000,00

kr

200.000,00

2.400.000,00 25,0% kr
Investeringer i alt: kr

13.200.000,00
25.200.000,00

%

25%

1.500.000,00 *

*Sekretariatet forventes at være fuldtidsbemandet. I perioden 2007-2013 har det årlige tilskud til LAG-sekretariatet fast udgjort 200.000 kr. I den nye programperiode søges om et årligt bidrag på 250.000 kr.
Et eventuelt overskud på sekretariatsdriften vil gå til at medfinansiere udviklingsprojekter. (hvilket også er sket i perioden 2007-2013)
** Estimeret ramme. MBBL har d.d. (25. okt. 2014) ikke meldt rammen ud. Blot at der i 2015 samlet vil være 95 mio. kr. til fordeling mellem de 26 danske LAG'er.
*** Der er endnu ikke kommet udmeldinger om LAG-arbejdet under Fiskeriprogrammet, andet end at det forventes at kunne ske i regi af en integreret indsat,
hvilket vil sige at det sandsynligvis bliver allerede etablerede LAG'er der får mulighed for at administrere den ramme der vil blive fordelt. Såfremt Lag-Bornholm måtte få tildelt en ramme
der er på størrelse med Landdistriktsprogrammet, vil sekretariatet kunne vælge at reducere sin ansøgning til BRK til f.eks. 100.000 kr. årligt.

es om et årligt bidrag på 250.000 kr.

få tildelt en ramme

