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LAG Syd-, Øst- og Midtfyn

 Fyraftensmøde: SMAG på SØM den 25. februar på Fremtidsfabrikken
 Næste ansøgningsfrist den 7. marts
 Sæt kryds i kalenderen: ordinær generalforsamling bliver den 20. april

LAG SØM IMØDEKOMMER MÅL
Godt nytår. Mon ikke man
kan hilse det lidt endnu?
LAG SØM glæder sig over
stor interesse for foreningen og de mange henvendelser vidner om vilje og lyst
til at udvikle på landet.
LAG SØM kunne ved årets
udgang konkludere, at den
udviklingsstrategi foreningen satte i søen i efteråret
2014 har foldet sig flot ud i
2015.
Mange af de mål LAG SØM
på forhånd havde sat sig er
godt på vej til at blive
imødekommet. Foreningen
har modtaget og støttet
projekter inden for alle 5
overordnede mål og vi kan

se frem til både nye arbejdspladser og mange nye
aktiviteter i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn
kommuner.
Bekymringer over om nogle
kommuner blev for-fordelt i
den nye storLAG viser sig i
hvert fald for LAG SØMs
vedkommende i foreningens
første leveår at være ubegrundede. Selvom man i
projektvurderingen ikke må
tage geografiske hensyn på
kommuneplan, så er det af
tilfældighedernes vej alligevel
faldet sådan ud, at både projektantal og midler fordeler
sig pænt på de tre kommuner.

Der er indgået aftale om
fødevare- og landbrugspakke 2015. Som led i aftalen
har man valgt at omprioritere midler inden for landdistriktsprogrammet til
kvælstofindsatser.
Det betyder, at der fra
2017 vil være 30 % mindre
til de lokale aktionsgrupper,
det er en sag LAG SØM ser
med stor alvor på. LAGerne reagerer pt. gennem bl.a.
Koordinationsudvalg, Landistikternes Fællesråd og
Sammenslutningen af Danske Småøer. Resultater fra
seneste programperiode og
opstarten af det nye understreger, at de lokale aktionsgrupper er medvirkende
til at skabe liv på landet.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

SMAG PÅ SØM - FYRAFTENSMØDE I LAG SØM DE N 25.2., KL. 17.
LAG SØM har penge til gode
projekter inden for fødevareerhvervene, fx. til udvikling af
lokale produkter, etablering af
produktioner, fødevareturisme og oplevelser. Vi inviterer
til fyraftensmøde.
Kom og hør den spændende
historie om Stauning Whisky,
få viden om Kulinarisk Sydfyn,
fødevaremarked, smagsruter
og om, hvordan du kan komme i betragtning til støttekroner hos LAG.
Tilmelding til koordinator på
koordinator@lag-soem.dk
eller 62383933.

Side 2

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 4. RUNDE
Den Fynske Spilfabrik
Etablering af 3 årig spiluddannelse på højt niveau med plads til 20
-40 studerende. Der tilknyttes et
inkubationsmiljø med kontorpladser og mødelokaler, hvor
både studerende og selvstændige
inden for særligt de kreative
erhverv, kommunikation, kunst
og kultur skal tiltrækkes.
Kr. 360.000,Storms Hjørne
Lokalhandel i en tidligere købmandsforretning i Troense. Butikken skal drives af frivillige
Kr. 100.000,-

Mosgaard Whisky
Whiskydestilleri, gårdbutik og
café. I amerikansk vingårdsstil
tilbydes økologiske produkter på
et historisk landsted med udsigt
til Storebælt og skotsk højlandskvæg. Foruden whisky satses
der på udvikling af nye produkter.
Kr. 303.000,-

KONTAKTOPLYSNINGER SEKRETARIATET

Bøjden Beboerforening
Aktivitetsbro.
Kr. 75.000,-

Sprotoften 1, 5800 Nyborg
6531 7277
Direkte: 62383933
Mobil: 22461490
Mail: koordinator@lag-soem.dk

Gislev Lokalråd
Scene, madpakkehus og udsigtstårn. Kr. 400.000,- reserveres.

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.

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION
BORGERE










Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed
Effekter

Erik Sønderskov (FM)
Inge Skelgaard (S)
Gitte L. Albjerg (N)
FORENINGER
Steen J. Outzen (FM)

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.

Kim Kølerfeldt (S)
Inger Mechlenburg (N)
ERHVERV
Lise-Lotte Jensen (N)
Evita Rosdahl (FM)
Kurt Sorknæs (S)
SVENDBORG KOMMUNE
Henning Duvier Stærmose

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.

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

Find os på
www.lag-soem.dk
LIKE OS PÅ

