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 Årets SIDSTE DEADLINE for ansøgninger er den 24.8.
 Ansøgningsmateriale finder du på livogland.dk

1,5. MIO. KRONER TIL UDDELING I ÅRETS SIDSTE RUNDE
Der er halvanden million tilbage i kassen. Og
de skal bruges i årets
sidste ansøgningsrunde, der har deadline
den 24. august
Bestyrelsen for LAG SØM
skal helst af med hver en
øre, der er tilbage i kassen. Uforbrugte midler
kan nemlig ikke overføres
til 2016. Heldigvis har vi
haft mange gode ansøgninger i årets første 2 runder,
der er meget idérigdom og
lyst til at udvikle på landet,

så vi glæder os til at se nye
spændende bud på projekter, der fremmer udviklingen i landdistrikterne.
Vi minder om, at det er en
god idé at tage fat i vores
koordinator Dorthe Toudal Simonsen og få en
snak om muligheder og
ansøgningsproces. Hun
hjælper dig gerne gennem
hele processen. Ferietid
nærmer sig dog, så LAG
SØMs sekretariat vil være
ferieramt i ugerne 29, 30
og 31.

LAG I NYT MINISTERIUM
Folketingsvalget og den
nye regeringsdannelse har
betydet flyttedag for bl.a.
LAG-ordningen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er nedlagt og LAGen hører nu under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor Troels Lund Poulsen jo som bekendt blev
minister. Vi siger velkommen til og glæder os til at
samarbejde om at skabe
vækst i hele Danmark.
I ønskes alle en rigtig god
sommer.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

GÅ TIL FILMEN
I dette nummer:

Du kan godt begynde at
glæde dig. LAG SØM inviterer til inspirationssemniarer og vi starter med
den første i efteråret.
Bestyrelsen vil gerne sætte fokus på temaer i udviklingsstrategien og det
første er under planlægning. Det kommer til at
handle om at skabe arbejdspladser og nogle
ganske særlige af slagsen nemlig erhverv, der understøtter film- og TVproduktion. Vi inviterer
FilmFyn og så kommer,
der en virksomhed og
fortæller om, hvordan det
er at arbejde inden for
branchen.

Velkommen
LAG SØM går til filmen
Det bliver dit projekt
scoret efter
Så har du tanker om at
udvikle din virksomhed
eller er du iværksætter,
der har en god idé, der
kan understøtte LAG
SØMs tema, så skal du
helt sikkert følge med.
Meget mere om program,
tid og sted efter sommerferien.

Boltinggard Gods
Filmcentrum
LAG SØM støtter med
400.000,-

Kontaktoplysninger
God sommer

Side 2

NYHEDSBREV

SÅDAN VURDERES
DIT PROJEKT
MBBL har fastsat følgende
kriterier, som projekter
skal scores efter:










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.

!
3 KRITERIER ER SÆRLIGT
VIGTIGE, NÅR DU SØGER

Projektbeskrivelse

God og fyldestgørende

Innovation

KONTAKTOPLYSNINGER SEKRETARIATET

Tænk nyt

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

Relevans

SØMs strategi

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 koordinator@lagsoem.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

LAG SØM ØNSKER GOD SOMMER

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

