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 Næste ansøgningsfrist den 17. august
 Sekretariatet holder sommerlukket i ugerne 29, 30 og 31
 Find ansøgningsmateriale på livogland.dk

ÅRETS SIDSTE MIDLER
Der er 1,3 million tilbage i kassen. Og de skal
bruges i årets sidste ansøgningsrunde, der har
deadline den 17. august.

søgning op. Og husk lige her,
at ferien nærmer sig med
hastige skridt, så LAG SØMs
sekretariat vil være ferieramt i ugerne 29, 30 og 31.

Bestyrelsen for LAG SØM
skal helst af med hver en
øre, der er tilbage i kassen.
Vi vil nødigt ud i at overføre
til 2017, fordi vi så må vinke
farvel til den del af midlerne, der er danske, da de
pga. budgetloven skal opbruges i indeværende år.

I slutningen af april havde vi
generalforsamling på Boltinggaard Gods. Godsejer PeterVilhelm Rosenstand viste os
rundt på det Boltinggard,
der lige om lidt, bl.a. med
LAG SØM støtte, skal være
omdrejningspunkt for filmproduktion på Fyn. Og vi
kunne jo forleden også konstatere, at Fyn er film. Peter
Aalbæk fastslog nemlig i et
interview på TV2-Fyn, at
dansk film tænker Fyn, når
der skal laves film. Stort
cadeau til Film Fyn.

Vi minder om, at det er en
god idé at tage fat i vores
koordinator Dorthe Toudal
Simonsen og få en snak om
muligheder og ansøgningsproces, inden I starter an-

Generalforsamlingen betød
også, at et par bestyrelsesmedlemmer valgte ikke at
fortsætte og derfor et goddag til nye. Vi takker for
indsatsen til Steen Outzen
og Evita Rosdahl og byder
Gunnar Landtved og Solveig
Hansen velkommen.
Besøget i starten af måneden fra Folketingets Udvalg
for Landdistrikter og Øer
var kort og hektisk, men vi
er sikre på, at vi fik formidlet den gode historie om,
hvad LAG kan. At vi både
kan erhvervsudvikling og
levevilkår, og at tingene ofte
går hånd i hånd hos os.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

I ønskes alle en rigtig god
sommer.

DESTINATIONSUDVIKLING - FYN ER FIN
Bestyrelsen var en junidag
på kompetenceudviklingsmøde og blev klogere på
turisme- og destinationsudvikling.
Dagen bød på et kig på den
flotte shelterplads ved Millinge Klint, arkitekttegnede
shelters der med de fynske
LAGers støtte er på vej Fyn
rundt.
Dernæst kunne Peter Thaisen med entusiasme berette
om opbygningen af sit madog konferencehus samt testkøkken. Han er en ildsjæl,
der konstant fremhæver
den gode fynske historie.

Dorte Kiilerich tidligere
VisitDanmark-direktør gav
gode råd til destinationsudvikling og læren på dagen
blev bl.a., at der er behov
for samarbejde om leverancer for at få glade gæster,
øget indtjening og beskæftigelse.
Der skal være fokus på kvalitet og det er ’pakkeleverandøren’, der har det
overordnede ansvar.
Til efteråret vil LAG SØM
invitere til et fyraftensmøde
om turisme. Mon ikke vi får
lokket Dorte Kiilerich forbi?

LIKE OS PÅ
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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.










Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed
Effekter

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.

Mosgaard Whisky i Oure slog dørene op i slutningen af
maj til et destilleri med tilhørende café og gårdbutik. Endnu
er whiskyen ikke klar, men der produceres velsmagende gin
i meget smukke rammer. LAG SØM støtter projektet og vi
ønsker tillykke med det flotte resultat. Vi opfordrer jer til at
kigge forbi.

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION
BORGERE
Erik Sønderskov (FM)

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.
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