2015/NUMMER 3
LAG SØM

NYHEDSBREV
LAG Syd-, Øst- og Midtfyn

 Næste DEADLINE for ansøgninger er den 24.8.
 Ansøgningsmateriale finder du på livogland.dk
 Like LAG SØM på Facebook

VELKOMMEN
LAG SØM uddelte 1,2
mio. til den gode fortælling om livet på landet

kroner og med yderligere
en ansøgningsrunde tilbage
i år, kunne der ikke blive
til alle.

Bestyrelsen for LAG SØM
kom i sidste uge på opgave, da der skulle uddeles
penge til gode projekter.
Det var blot 2. ansøgningsrunde i LAG SØMs levetid. Også denne gang indkom der flere ansøgninger,
end der var midler til. 11
projekter var der løbet ind
til deadline, de søgte tilsammen for 2.5 millioner

De ansøgere, der blev
indstillet til midler, havde
den ting til fælles, at deres
projekter var med til at
understøtte fortællingen
om det gode liv på landet.
I tider hvor landdistrikterne i medier ofte omtales
negativt, er det vigtigt at få
løfte de mange positiver
historier frem. Og dem

var der mange af - både
erhvervsansøgere og de
der søgte til forbedring af
rammevilkårene var leveringsdygtige.
Den 24. august er der en
ny deadline, det bliver
årets sidste og der er omkring halvanden million i
kassen, så vi glæder os til
at se nye spændende bud
på projekter, der fremmer
udviklingen i landdistrikterne.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

LAG SØM ER PÅ FACEBOOK
LAG SØM var fra starten hurtige og blandt de første i landet - til at få godkendt strategi og også til at få sat gang i det, det hele handler om: udmeldt ansøgningsrunder og
indstillet projekter, der skal skabe liv på landet.
Fra starten var vi også på Facebook og vi kan da med lidt stolthed sige, at vi har mange, der følger med. Flere kommer til hver uge og vi glæder os til, at vi om lidt når 300
likes.
Det er på Facebook, der
først kommer opdateringer og vi deler gerne,
hvad vi finder rundt om i
nyhedsbilledet om landdistrikterne. Vi kan bedst
lide positiv italesættelse.
Det skaber udvikling.
Find os på FB. Like og og
del vores nyheder. På den
måde får flest mulig viden
om os og de midler, vi har
til rådighed.

I dette nummer:
Velkommen
LAG SØM på Facebook
Det bliver dit projekt
scoret efter
De fik i 2. runde
Kontaktoplysninger

Side 2

NYHEDSBREV

SÅDAN VURDERES
DIT PROJEKT

GENERALFORSAMLING GAV
NYT BESTYRELSESMEDLEM

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

LAG SØM havde på den ordinære generalforsamling, der blev
afholdt på Ryslinge Højskole den
8. april, minister Carsten Hansen på besøg. Der var ros til
LAG SØMs arbejde. Og ministeren kunne bl.a. fortælle, at der
en ny elektronisk ansøgningsportal på vej, der gerne skulle
lette sagsgangen for ansøgere.










Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed
Effekter

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

På aftenen kom der tillige et nyt
b e sty re lse sm e dle m . E v it a
Rosdahl, der er direktør i Jeros,
Ringe, erstatter Johnny Poulsen,
der ikke længere kunne afse tid
til bestyrelsesarbejdet. Tak til
Johnny for hans indsats.

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)

ANSØGNINGSMATERIALE

FORENINGER

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

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.

Steen J. Outzen (FM)

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.

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

Evita Rosdahl (FM)

Kim Kølerfeldt (S)
Inger Mechlenburg (N)
ERHVERV
Lise-Lotte Jensen (N)
Kurt Sorknæs (S)
SVENDBORG KOMMUNE
Henning Duvier Stærmose
NYBORG KOMMUNE
Søren Svendsen

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 2. RUNDE
Nyborg Destillery
Serviceareal, café, lounge og
legeområde
Kr. 400.000,-

Ulbølle Aktive Mødested
Samlingsplads
Kr. 209.053

Bønnelundgaard Ferie- og
Lystfiskeri
Kajakudlejning
Kr. 140.000,-

Lokalråd for Korinth og
Øster Hæsinge
Film
Kr. 100.000,-

Kulinarisk Sydfyn
Smagsruter
Kr. 280.000,-

Ryslinge Højskole
Renovering af fresco i foredragssalen
Kr. 77.375,-

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

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

