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Lige om lidt har LAG SØM deadline for ansøgninger. Det er den 2. maj og samtidigt den allersidste ordinære
ansøgningsfrist i denne programperiode, oplyser Inge Skelgaard, der er formand for foreningen og hun
fortsætter: puljen skal tømmes helt, og vil man have del i dem, er det nu, man skal i gang.
LAG-systemet er indrettet i programperioder, der normalt løber over 7 år svarende til EU's budgetår. Denne
gang er man blevet forsinket, så indeværende programperiode er forlænget i to år. Men nu er det altså slut.
Programmet 2014-2020/2022 lukker, og et nyt starter op fra 2023. Det betyder, at der skal etableres helt nye
LAGer, og også at der skal udarbejdes nye strategier. Det arbejde sættes i værk lige om lidt. Bolig- og
Planstyrelsen, der koordinerer midlerne, vil i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd invitere til
informationsmøder rundt om i LAG-geografierne i løbet af foråret. Alle kommunerne i LAG SØMs geografi,
Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn, er foreløbig udpeget til at kunne være en del af en LAG, men hvordan
stregerne endeligt sættes, ved vi endnu ikke, slutter Inge Skelgaard.
LAGernes opgave er at udvikle inden for to overordnede områder, nemlig jobskabelse og rammevilkår, fx til
iværksætteri og udvikling af virksomheder eller til udvikling af attraktive lokalområder. Målet er, at de bedre
vilkår vil sikre, at flere bosætter sig i området, og at færre fraflytter. LAG SØM støtter projekter i Svendborg,
Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner og særligt projekter, der kan noget inden for turisme, fødevarer,
kultur og naturværdier er interessante. Vi kunne fx godt tænke os at se projekter, der vil samarbejde over
landegrænserne, og projekter der vil styrke udviklingen af fælles ressourcer og skabe sammenhændende
faciliteter i de tre kommuner, påpeger Inge Skelgaard, men understreger, at alle projekter, der rammer et
eller flere af foreningens fem overordnede mål, er meget velkomne.
LAG SØM har siden 2015 støttet 157 projekter, og gennem dem skabt både arbejdspladser og spændende
aktiviteter i lokalområderne. Gode eksempler fra seneste ansøgningsrunde er Herregårdsruten, der bliver
en ny cykelrute på Fyn, rosariet La Roseraie de la Passion, der skal være en havearkitektonisk perle og en af
de største rosensamlinger i verden, Food For Friends, der opskalerer Svendborg Sennepsfabrik og
kursusvirksomheden Kondit&dat i Vejstrup, hvor Kirsten Thur byder på konditorkurser for alle
aldersgrupper.
Har man lyst til at søge midler, er det en god idé at kontakte foreningens koordinator og få vurderet sin idé.
Hun hedder Dorthe Toudal Simonsen og du kan finde kontaktoplysninger og en masse information om LAG
SØM på foreningens hjemmeside. Man søger online via promis.dk. Næste frist er altså den 2. maj.

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand: Inge Skelgaard, mobil: 20461278, is@ingeskelgaard.dk
Koordinator: Dorthe Toudal Simonsen, 22461490, koordinator@lag-soem.dk

