2015/NUMMER 1

LAG SØM

NYHEDSBREV
LAG Syd-, Øst- og Midtfyn

 DEADLINE for ansøgninger er den 2.2.
 Ansøgningsmateriale er klart - find det på livogland.dk
 Informationsmøde på Fremtidsfabrikken i Svendborg
 Dorthe Toudal Simonsen er ny koordinator - find kontaktoplysninger nedenfor

VELKOMMEN
Det er med stor fornøjelse, at LAG SØM kan byde
velkommen til første udgave af Nyhedsbrevet.
Vi har haft en travl tid
siden foreningen blev dannet ved den stiftende generalforsamling den 4. 9.
på Ryslinge Højskole.
Bestyrelsen har udarbejdet
udviklingsstrategi og den
er først godkendt af medlemmer, siden de 3 kommuner og Region Syddanmark og lige inden vi gik
på juleferie kom den endelige godkendelse fra Mini-

steriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Det betyder, at LAG SØM
ganske rettidigt kan gå i
gang med det vigtigste
arbejde - at skabe udvikling i landdistrikterne.
LAG SØM fokuserer på,
at:
Styrke erhvervsudviklingen
ved at etablere og videreudvikle mindre virksomheder
Styrke turismen med fokus på
erhverv og fødevareturisme

samt kystnære aktiviteter
Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale
erhvervssamarbejdsprojekter
Styrke udvikling af fælles ressourcer i de tre kommuner
Styrke udviklingen af de enkelte områders særkender og
potentialer.

LAG SØM ser frem til at
modtage ansøgninger om
tilskud til projekter, hvor
man går nye veje - og ikke
i andres fodspor.

INFORMATIONSMØDE PÅ FREMTIDSFABRIKKEN
Program
17.00:

LAG SØM afholder informationsmøde for projektansøgere på:
Fremtidsfabrikken,
Jessens Mole 11,
5700 Svendborg
den 15.1. kl. 17.00 –
19.00.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

I dette nummer:
Velkommen

Velkomst ved fomand for LAG SØM
Kurt Sorknæs,

Informationsmøde

Præsentation af Fremtidsfabrikken ved
fabrikschef Susanne Linnet Aagaard

Ansøgningsmateriale

17.20:

Information om projektstøtte og ansøgningsprocedurer ved koordinator for
LAG SØM, Dorthe Toudal Simonsen

18.30:

Mulighed for en snak med både koordinator og bestyrelsen om projektideer

Frister 2015
Koordinator
Bestyrelsen

Side 2

NYHEDSBREV

LAG SØM ANSÆTTER KOORDINATOR
Den Lokale aktionsgruppe
for Syd-, Øst- og Midtfyn
har indgået aftale med AOF
Østfyn om varetagelsen af
koordinatorfunktionen i
LAG SØM. Det bliver Dorthe Toudal Simonsen, der
skal løfte opgaven for LAG
SØM.
LAG SØM har valgt Dorthe, fordi hun til daglig indgår i et team af LAG koordinatorer, og fordi hun har
stor erfaring med LAGarbejde, idet AOF Østfyn
under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 funge-

rede som LAG-sekretariat
for LAG Nyborg, LAG Assens og Kerteminde LAG.
Dorthe har specifikt varetaget koordinatoropgaven for
LAG Nyborg og hendes
opgave bliver bl.a. at varetage sekretariatsfunktionen
og vejledning af potentielle
ansøgere.
Hun sidder i samme hus
som koordinatoren for
LAG MANK (Middelfart,
Assens, Nordfyn og Kerteminde) Anders Holmskov.

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)

ANSØGNINGSMATERIALE

Inger Mechlenburg (N)

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
Facebook side. Den kan
også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på
dorthe@aof-oestfyn.dk.

ERHVERV

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.

Henning Duvier Stærmose

Lise-Lotte Jensen (N)
Johnny Poulsen (FM)
Kurt Sorknæs (S)
SVENDBORG KOMMUNE

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

FRISTER 2015
LAG SØM skyder allerede
nu en ansøgningsrunde i
gang med deadline den 2.
februar, 2015.

mio. skal ud og arbejde allerede i 2015’, udtaler formanden for LAG SØM, Kurt
Sorknæs .

’Foreningen har godt 28 millioner i programperioden
-2020, der skal gå til gode
projekter, der skaber udvikling
i landdistrikterne og ca. 5

Der bliver 3 ansøgningsrunder i år:
2.2.2015
1.5.2015
1.9.2015

Find og like os på FB.
Vi har ikke hjemmeside endnu,
men den er stærkt på vej.

