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LAG Syd-, Øst- og Midtfyn

 Sæt kryds i kalenderen: ordinær generalforsamling den 20. april på Boltinggaard Gods
 Næste ansøgningsfrist den 17. august

FINT BESØG FRA KØBENHAVN
Knapt 2 millioner kroner er på vej ud til gode
projektideer. Bestyrelsen for LAG SØM fik
nok at se til, da der skulle tages stilling til hvilke
ansøgninger, der denne
gang skulle have en økonomisk indsprøjtning i
årets 2. ansøgningsrunde
I LAG SØM har vi et luksusproblem. Vi får rigtigt
mange gode og relevante
ansøgninger ind og denne
gang var ingen undtagelse,
Vi er glade for at mange
efterhånden kender LAG
SØMs udviklingsstrategi og
har sat sig ind i, hvilke mål
aktionsgruppen har. Vi har
penge til at skabe arbejdspladser og gode leve-

vilkår på landet i Svendborg,
Nyborg og Faaborg-Midtfyn
kommuner og har et ganske
særligt fokus på fx turisme,
fødevarer, film og kultur.
Stort set alle de ansøgninger, der kom ind denne
gang kunne imødekomme
det.
Sådan en ansøgningsrunde
understreger også en imponerende investeringslyst i
landdistrikterne. Der var
samlet søgt for godt 7 millioner kroner og de ansøgte
projekter havde til sammen
projektbudgetter på godt 17
millioner. Det er da fantastisk.
LAG SØM ser frem til den
7. juni. Folketingets udvalg
for Landdistrikter og Øer er

på besøg i Faaborg-Midtfyn
og vil i den forbindelse også
gerne besøge LAG SØM.
Programmet er endnu ikke
helt fastlagt, men et er sikkert, vi vil benytte lejligheden til at vise, at LAGen
kan noget ganske særligt,
når det gælder om at udvikle på landet.
Den 17. august har vi ny
ansøgningsfrist og der er
det en rigtig god idé at tænke innovation, men også at
huske at forholde sig til de
andre kriterier, man bliver
målt på.
Vi glæder os til at se jer til
generalforsamlingen på Boltinggaard Gods.

GENERALFORSAMLING - BOLTINGGAARD DEN 20.4., KL. 19.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

Inden generalforsamlingen vil
godsejer Peter-Vilhelm Rosenstand fortælle den spændende historie om Boltinggaards vej til at blive omdrejningspunkt for filmproduktion
på Fyn. Et projekt LAG SØM
støtter med 400.000 kr.
Dagsorden, årsregnskab 2015
samt budget 2016 og 2017
finder du via vores hjemmeside. Alle over 15 år bosiddende i Svendborg, Nyborg
og Faaborg-Midtfyn kommuner kan gratis blive medlem af
foreningen. Du kan melde dig
ind via koordinator@lagsoem.dk eller på aftenen.

Side 2

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 5. RUNDE
Tåsinge Frugthave
Kr. 250.000,-

Jacobsens Plads
Kr. 200.000,-

Kongens Fadebur
Kr. 352.000,-

Seacamper.dk
Kr. 275.000,-

Filmproduktionsselskabet
Goodwill
Kr. 207.102,-

Aktivitetsplads Haastrup
Kr. 141.264,-

DykFyn
Kr. 210.000,-

Galleri DGV
Kr. 111.097,-

Digital Bureauet
Kr. 127.439,-

Læs mere om projekterne på
vores hjemmeside.
Og se i øvrigt projekter med
tilsagn her.

SÅDAN VURDERES
DIT PROJEKT

DET VÆGTER
BESTYRELSEN

Ministeriet har fastsat følgende kriterier, som projekter
skal scores efter:

Bestyrelserne har lov til at
vægte nogle kriterier særligt
højt og for LAG SØMs vedkommende er det: projektbeskrivelse, relevans og innovation.

KONTAKTOPLYSNINGER SEKRETARIATET
Sprotoften 1, 5800 Nyborg
6531 7277
Direkte: 62383933
Mobil: 22461490
Mail: koordinator@lag-soem.dk

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION
BORGERE










Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed
Effekter

Erik Sønderskov (FM)
Inge Skelgaard (S)
Gitte L. Albjerg (N)
FORENINGER
Steen J. Outzen (FM)

Det rigtige projekt, skal nå ud
over rampen, der skal være
en vis grad af nytænkning i
det. Og så skal det selvfølgelig passe til LAG SØM udviklingsstrategi, og meget gerne
på flere visioner og aktivitetsmål. Kan man opfylde det, er
man også tæt på at komme i
betragtning til støtte.

Kim Kølerfeldt (S)
Inger Mechlenburg (N)
ERHVERV
Lise-Lotte Jensen (N)
Evita Rosdahl (FM)
Kurt Sorknæs (S)
SVENDBORG KOMMUNE
Henning Duvier Stærmose

PROMIS - SÅDAN SØGER DU
Du søger online: du skal oprette dig som bruger og ansøge her.
Det er nødvendigt at kende
LAG SØMs udviklingsstrategi.
Den finder du på vores hjemmeside.
Projektbekendtgørelsen er

tillige et godt redskab, her
fremgår det fx, hvilke udgiftsposter, der kan støttes. Den finder du her.
Og så kan du endelig på
livogland.dk læse meget mere
om ordningen
Det er altid en god idé, at
snakke med koordinator
først.

NYBORG KOMMUNE
Søren Svendsen
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
Jens Elmgreen
REGION SYDDANMARK
Ulrik Sand Larsen
FIND KONTAKTOPLYSNINGER PÅ VORES HJEMMESIDE

Find os på
www.lag-soem.dk
LIKE OS PÅ

