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 Første ansøgningsfrist til den nye pulje i 2016 bliver den 15. december i år
 Find ud af hvordan du ansøger på lag-soem.dk
 Fyraftensmøde den 22.10., kl. 17 på Fremtidsfabrikken

LAG SØM GJORDE RENT BORD
Bestyrelsen for LAG
SØM fik noget at se til,
da de skulle tømme
årets pulje. 1,5 million
var der at gøre godt
med. Og med 14
ansøgninger, der tilsammen
søgte
for
mere end 4.3 millioner,
skulle der fintænkes.
Projekterne kan max få
støtte til halvdelen af projektudgifterne og ofte får
de mindre end det. Bestyrelsen vil gerne tilgodese
flest muligt og det kan
betyde, at projektholdere

får lidt færre midler, end
de ansøgte.
Der er heldigvis masser af
lyst til at udvikle på landet
og udover, at vi får nye
spændende aktiviteter og
skaber arbejdspladser, så
skal man huske på, at projektholderne også føjer
egen økonomi til. Denne
gang var de totale projektbudgetter fx på 18,4 mio.
og det vidner da om investeringslyst.
Strategiens særlige fokus
på især fødevarer, turisme

oplevelse, og kultur, var
igen imødekommet af projektholdere. Denne gang
var der tillige flere, der
også ville samarbejdet på
tværs af kommunegrænser
og det er netop et af LAG
SØMs 5 overordnede mål.
Se hvem der blev indstillet
til støtte på side 2 i Nyhedsbrevet.
Næste frist er den 15.
december, hvor der tages
hul på en ny pulje - nemlig
de lige godt 4,5 millioner
kroner, LAG SØM har til
rådighed til i 2016.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

GÅ TIL FILMEN - FYRAFTENSMØDE I LAG SØM DEN 22.10., KL. 17.
Bestyrelsen vil gerne sætte fokus på temaer i udviklingsstrategien og vi er
nu klar til at indbyde til
det første i rækken.

Boltinggard Gods
Filmcentrum
LAG SØM støtter med
400.000,-

Det kommer til at handle
om at skabe arbejdspladser og nogle ganske særlige af slagsen, nemlig erhverv, der understøtter
film- og TV-produktion.
Er du snedker eller tømrer? Har du forstand på
catering eller er du god til
at skaffe ting? Ser du nye
spændende muligheder
for film eller for oplevelser omkring film? Og 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 dukke op.

I dette nummer:
TORSDAG D. 22.10., kl. 17-19.00
Fremtidsfabrikken,
Jessens Mole 11, 5700 Svendborg
PROGRAM

Mød LAG SØM, filmproducent, virksomheder, der arbejder
inden for filmindustrien, FilmFyn, Fremtidsfabrikken og hør,
hvordan din virksomhed kan komme til filmen.
Der er oplæg, vejledning og gode tilbud om støtte.
Tilmelding til koordinator (se bagsiden for oplysninger)

Velkommen
Fyraftensmøde
Det bliver dit projekt
scoret efter
PROMIS
Kontaktoplysninger

Side 2

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 3. RUNDE
Udvikling Assens
Samarbejdsprojekt mellem 5
kommuner, 5 lokale turistorganisationer og de 2 fynske LAGere
om at videreføre Naturturismes
Blå Støttepunkter (shelters) Fyn
rundt.
Kr. 500.000,Naturturisme
Det Sydfynske Øhav skal være
kendt som en sejlerdestination i
særklasse. Der skal bl.a. være
velkomstcentre, synlighed i oplevelsesprodukter i baglandet og
certificering.
Kr. 455.000,-

Stokkebye Vingård
Vinsmagningslokale.
Kr. 269.952
Fiskekurser.dk
Fiskesafari i Det Sydfynske Øhav.
Kr. 135.874,Ryslinge Skulpturpark
Stianlæg, beplantning og markerede opholdspladser.
Kr. 143.000,-

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

Da Capo
Kostumer og rekvisitter til balletskole.
Kr. 50.000,-

SÅDAN VURDERES
DIT PROJEKT

DET VÆGTER
BESTYRELSEN

MBBL 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
Ansøgningen er gået online
og systemet har fået det lovende navn PROMIS. Det
betyder, at 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

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

