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LAG Syd-, Øst- og Midtfyn

 Næste DEADLINE for ansøgninger er den 4.5.
 Ansøgningsmateriale finder du på livogland.dk
 Informationsmøde og ordinær generalforsamling den 8. april på Ryslinge Højskole
 Hjemmeside online

VELKOMMEN
Bestyrelsen for LAG SØM
fik forleden endelig taget
hul på det, det hele handler om, nemlig at få sat
gang i udviklingen i Svendborg, Faaborg-Midtfyn og
Nyborg kommuner ved at
give gode projekter en
økonomisk saltvandsindsprøjtning. Hele 23 projekter var der løbet ind til
deadline, de søgte tilsammen for 7.5 millioner kroner og med kun op mod 2
millioner i kassen til uddeling i denne runde, skulle
der prioriteres.

Bestyrelsen valgte i bedømmelsen at lægge særligt vægt på innovation,
den gode idé, det at tænke
ud af boksen og det har vi
fra start meldt ud i både
vores udviklingsstrategi og
i pressen og det var der
heldigvis mange, der havde
gjort. Vi fik rigtigt mange
gode projekter ind og
måtte derfor også kigge på
lidt andre kriterier, som
effekter og relevans i forhold til de mål, vi har sat
os på den lange bane.

Den 4. maj har vi ny ansøgningsfrist og der er det
også en god idé at ´tænke
innovation, men også at
huske at få forholdt sig til
de andre kriterier, man
bliver målt på. Dem kan
du læse om i Nyhedsbrevet.
Så minder vi lige om informationsmøde for projektansøgere og ordinær generalforsamling den 8. april
på Ryslinge Højskole. Vi
glæder os til at se jer.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

INFORMATIONSMØDE & G ENERALFORSAMLING DEN 8. APRIL
Informationsmøde for projektansøgere kl. 17.00:

I dette nummer:

Information om projektstøtte og ansøgningsprocedurer

Ordinær generalforsamling, kl. 19.00 - dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Møderne afholdes på:
Ryslinge Højskole (salen)
Højskolen 1,
5856 Ryslinge

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning
om godkendelse heraf.
5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det
forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, jf. § 9.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Årsregnskab 2014 samt budget 2015 kan rekvireres ved
koordinator Dorthe Toudal Simonsen (tlf.: 62383933)

Velkommen
Informationsmøde
Generalforsamling
Det bliver dit projekt
scoret efter
Hjemmeside
Kontaktoplysninger
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NYHEDSBREV

DET BLIVER PROJEKTERNE VURDERET UDFRA
Som noget helt nyt for denne
programperiode, skal projekterne nu scores efter helt bestemte kriterier. Kriterierne
har på forhånd været angivet i
både strategi og ansøgningsskema.

Projekterne tildeles point
inden for hvert kriterie, og
de projekter, der scorer højest, er de støtteberettigede.
Herigennem sikres det, at der
sker en systematisk og ensartet vurdering af projekterne og
at det er de bedste, der når
hele vejen.

Kriterierne er:
 Projektbeskrivelse
 Synlighed
 Relevans
 Lokal forankring
 Samarbejde
 Innovation
 Bæredygtighed
 Effekter
Inden for hvert kriterium, er
der en række underspørgsmål..
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: dorthe@aof-oestfyn.dk

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION
BORGERE
Erik Sønderskov (FM)
Inge Skelgaard (S)
Gitte L. Albjerg (N)
FORENINGER
Steen J. Outzen (FM)
Kim Kølerfeldt (S)
Inger Mechlenburg (N)

ANSØGNINGSMATERIALE
Ansøgningsskema er udkommet. Du finder både det og
en vejledning til udfyldelse af
ansøgningsskemaet på
www.livogland.dk.
Her finder du et link direkte
til oplysninger om LAG
Vi anbefaler, at du læser hele
vejledningen igennem, inden
du påbegynder udfyldelsen af
ansøgningsskemaet. Koordinatoren sidder klar til at hjælpe og vejlede og er din kontaktperson gennem hele ansøgnings- og eventuelt projektforløbet.

ERHVERV
Lise-Lotte Jensen (N)

Det er nødvendigt at kende
LAG SØMs udviklingsstrategi.
Den finder du på vores hjemmeside. Den kan også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på dorthe@aofoestfyn.dk.

Johnny Poulsen (FM)

Projektbekendtgørelsen er
tillige et godt redskab, her
fremgår det fx, hvilke udgiftsposter, der kan støttes. Den finder du her.

NYBORG KOMMUNE

Kurt Sorknæs (S)
SVENDBORG KOMMUNE
Henning Duvier Stærmose

Søren Svendsen
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
Jens Elmgreen
REGION SYDDANMARK
Ulrik Sand Larsen

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 1. RUNDE
Kulinariske Kildegaarden
Eventkøkken, gårdbutik og B&B
Kr. 423.120,Boltinggard Gods
Filmcentrum
Kr. 400.000,Naturturisme I/S
Mountainbikespor i Egebjerg
Bakker
Kr. 200.000,Svendborg Museum
Kulturtogter
Kr. 107.600

FIND KONTAKTOPLYSNINGER PÅ VORES HJEMMESIDE

Skaarupøre Vingaard
Ny produktionslinje, nye faciliteter
Kr. 154.000,Lone Frost
B&B app
Kr. 183.200

Vores hjemmeside er i luften.
Find os på
www.lag-soem.dk

Den selvforsynende Landsby
Boblen, et bæredygtighedseksperimentarium
Kr. 351.800

LIKE US PÅ

