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 Næste ansøgningsfrist den 27. februar
 Find ansøgningsmateriale på livogland.dk
 Generalforsamling den 6. april

DET GÅR GODT
Bestyrelsen for LAG SØM har taget
hul på årets pulje på 3,1 millioner. Til seneste deadline var der
indkommet 17 ansøgninger og af
dem kom de syv i betragtning.
6 millioner kroner var der søgt
for, men da puljen skal fordeles
på 3 runder, kan der desværre
ikke blive til alle og bestyrelsen
måtte derfor som vanligt prioritere. Det skal ske via et scoringssystem, der er stillet til rådighed af Erhvervsstyrelsen. Det er
godt, fordi det sikrer, at
ansøgninger vurderes ensartet og
at det er de bedste projekter, der
får. I LAG SØM glæder vi os over,
at der kommer mange gode
ansøgninger.
Vi er heldige, vi er en af de
LAGer i Danmark, der får flest
ansøgninger og særligt er det, at
langt de fleste falder flot inden

for de mål, vi satte os, da vi
lavede udviklingsstrategi tilbage i
2014.
Vi er lidt stolte
Det går rigtigt godt med de projekter, vi har sat i gang. Flere er
nu afsluttede og mange har trukket
overskrifter i aviserne og er blevet
bemærket på andre måde. Det er
vi stolte af.

Det er dejligt, når vi læser, at Den
Fynske Spilfabrik indgår aftaler
omkring erhvervsprojekt med Zentropa eller udvikler spil til Ribe
Vikingecenter. Når Mosgaard Whisky
får en bronzemedalje for deres
gode gin. Når MTB banen i Egebjerg Bakker - Skovhuggeren, kort
efter opstart kåres til at ligge i top
5 i Danmark og at de forventer at
gå mod førstepladsen. Når Ulbølle
Aktive Mødested kan præstere et
fantastisk frivillighedsprojekt. Når

Bønnelundgård Ferie- og Lystfiskeri
kan melde mange uger bookede og
god brug af de nye kajakker. Når
nye filmproduktioner bruger de
flotte faciliteter på Boltinggaard
Gods. Ja, så er LAG SØM med - de
er nemlig alle sammen rigtigt gode
eksempler på projekter, vi har
været med til at sætte i gang. Og
vi har mange flere gode eksempler.
Med de 7 nye når vi op på 46
støttede projekter og det synes vi
da er meget godt gået
Læs om flere gode projekter på
vores hjemmeside. Og husk så at
næste deadline er den 27.2. og
endnu er der god ’plads’, så kom
frisk.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

Vi kan også fortælle, at vi er den
LAG i Danmark, der har absolut
flest likes på FB - vi nærmer os
1000. Du må gerne hjælpe og give
os et like :)

GENERALFORSAMLING I LAG SØM - SÆT ALLEREDE KRYDS NU UD FOR D EN 6. APRIL
LAG SØM INVITERER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
6.4.2017
Arrangementet foregår på Den Fynske Spilfabrik
Polymeren
Stationsvej 69, 5792 Årslev

Den Fynske Spilfabrik er en ny uddannelse, der tillige huser et iværksættermiljø for bl.a. spiludviklere på Fyn. Det var midler fra LAG SØM, der var
medvirkende til, at fabrikken blev etableret.
LAG SØM inviterer til ordinær generalforsamling den 6. april på Den Fynske
Spilfabrik. Inden generalforsamlingen vil Morten Barfod Søegaard vise rundt og
fortælle om Spilfabrikken.

Dagsorden, årsregnskab 2016 samt budget 2017 og 2018 finder du via vores
hjemmeside fra medio marts . 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@lag-soem.dk eller på aftenen.

LIKE OS PÅ

Side 2

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.

LAG SØM udvikler i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner
Vi kan støtte projekter inden for bosætning og jobskabelse - fx iværksætteri og udvikling af virksomheder eller til udvikling af attraktive lokalområder. Vi har særligt fokus
på turisme, fødevarer, kultur og naturværdier. Og vi kan godt lide innovative ideer.
Projekter der ikke lige går i andres fodspor.

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.

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 7. RUNDE
Boltingaard Gods
Kr. 200.000,-

Fyns Cideri
Kr. 73.416,-

Lundeborg Havn
Kr. 200.000,-

Svendborg Havn
Kr. 200.000,-

Stokkeby Vineyard
Kr. 200.000

Lutz Film/Saunahytte
Kr. 90.000,-

Gorilla Park
Kr. 200.000,-

Læs mere om projekterne på vores
hjemmeside.

KOORDINATOR HOLDER
VINTERFERIE I UGE 7

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION
BORGERE
Erik Sønderskov (FM)
Inge Skelgaard (S)
Gitte L. Albjerg (N)
FORENINGER
Gunnar Landtved (FM)
Kurt Sorknæs (S)
Inger Mechlenburg (N)
ERHVERV
Lise-Lotte Jensen (N)
Solveig Hansen (FM)
Kim Kølerfeldt (S)
SVENDBORG KOMMUNE
Henning Duvier Stærmose
NYBORG KOMMUNE
Søren Svendsen
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
Jens Elmgreen
REGION SYDDANMARK
Ulrik Sand Larsen
FIND KONTAKTOPLYSNINGER PÅ VORES HJEMMESIDE
Sekretariatet og koordinator
Dorthe Toudal Simonsen
Sprotoften 1, 5800 Nyborg
6531 7277
Direkte: 62383933
Mobil: 22461490
Mail: koordinator@lag-soem.dk

