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LAG SKABER UDVIKLING
Bestyrelsen for LAG
SØM fik måske for sidste gang mulighed for at
komme rigtigt mange
gode projekter i møde
med midler, da vi på
seneste møde uddelte
godt 1,5 million kroner,
hvilket nogenlunde svarer til den beskæring, vi
ved er må vej med ministerens udmelding om
godt 30% færre midler
til de lokale aktionsgrupper allerede fra
2017.

Jeg kan fortælle, at LAG
SØM, der jo bare har eksisteret i et par år, allerede
nu har været med til at skabe 30 arbejdspladser og
samtidigt været den drivende kraft i op mod 40 projekter, som vi og lokalområderne mener vil forbedre

levevilkårene og skabe arbejdspladser på landet og
det synes vi faktisk er ret
godt gået. Også denne gang
understregede antallet af
ansøgninger og de mere end
14 millioner, der udgjorde
de samlede budgetter, at der
er stor investeringslyst og
vilje til at skabe udvikling i
Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.
Husk at det hverken er embedsmænd eller politikere,
der bestemmer, hvad pengene skal bruges til, Det er
helt almindelige borgere,
foreninger og det lokale
erhvervsliv, der bestemmer.
Vi kalder det ’bottum up’,
fordi beslutningerne bliver
taget helt derude, hvor man
ved, hvad det handler om.

jekter, der fremadrettet vil
kunne støttes og derfor vil
rundt regnet en tredjedel
færre få midler. Projekter
der ellers ville have skabt
arbejdspladser og bosætning
på landet. Projekter der ville
være med til balancere Danmark.

Nedskæringen vil få konsekvenser for hvor mange pro-

Vi er ikke i tvivl - LAGen gør
en forskel!

Forleden var Byrådet i
Svendborg på ’smagetur’ hos
Sydfynske producenter og
det er på sin plads at understrege, at LAG-midler såmen
- på nær en enkelt - er at
finde i alle de besøgte steder.
Jeg bemærker mig også, at
vores projekter ofte trækker
overskrifter - om det så er
en whisky, der premieres
eller et MTB-spor, der er
kommet i top 5.

Kurt Sorknæs
formand LAG SØM

INFORMATIONSMØDE - SÅDAN SØGER DU
Den Fynske Spilfabrik er en
spritny uddannelse og tillige
et iværksættermiljø for bl.a.
spiludviklere på Fyn. Det var
midler fra LAG SØM, der
var medvirkende til, at fabrikken blev etableret.
LAG SØM har nemlig penge
til gode ideer - og både til
iværksætteri, udvikling af
virksomheder og bosætning
i Svendborg, Nyborg og
Faaborg-Midtfyn kommuner.
Kom til infomøde på Polymeren og få en rundvisning
på Den Fynske Spilfabrik
med i købet.

PROGRAM
ONSDAG 26.10.
Kl. 17: Rundvisning på Den
Fynske Spilfabrik - hør historien.
Kl. 18: Sådan søger du midler hos LAG SØM
Arrangementet foregår på
Den Fynske Spilfabrik
Polymeren
Stationsvej 69, 5792 Årslev
Tilmeld til koordinator på
koordinator@lag-soem.dk
eller på 22461490.

LIKE OS PÅ
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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.










Projektbeskrivelse
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde
Innovation
Bæredygtighed
Effekter

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.

Skovhuggeren – MTB-sporet i Egebjerg Bakker (Hvidkilde Gods),
som blev igangsat af Naturturisme I/S og støttet af LAG SØM er
blevet en stor succes og vurderes allerede nu, at være et af de
bedste spor i Danmark. Foreningen Egebjerg Bakker som formelt
driver sporet har større ambitioner. De vil udvide sporet med Danmarks største North Shore anlæg og vildeste rockgarden samt
etablere forskellige servicefaciliteter til brugere som fx vaskeplads
drikkevandspost og småreparationsområde. Foreningen håber på,
at der kan opstår virksomheder i forbindelse med sporet og nævner eksempler som cykeludlejning, teknikkurser, værelsesudlejning
og cafévirksomhed.
Skovhuggeren er netop blevet nomineret til Danskernes Idrætspris.
Tillykke herfra.

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.

DE BLEV INDSTILLET I LAG SØMS 6. RUNDE
Thaisen Hus
Kr. 250.000,-

Carl Nielsen Legepark
Kr. 350.000,-

Refsvindinge natur- og
kulturcenter
Kr. 100.500,-

Naturfrisk
Kr. 200.000,-

Egebjerg bakker, MTB-spor
Kr. 200.000
Fyns Surfskole
Kr. 65.000,-

Book a Cook
Kr. 150.000,Og se i øvrigt projekter med tilsagn her.
Læs mere om projekterne på vores
hjemmeside.

Meet the Locals
Kr. 250.000,-

STORMS HJØRNE
I en tidligere købmandsforretning i Troense
er der etableret lokalhandel drevet af frivillige med støtte fra LAG SØM. Det går over
alt forventning, mange deltager og der omsættes for langt mere end, man havde
drømt om. Storms Hjørne har et stort udvalg af lokalt producerede varer og er derfor også et vindue for fx lokale fødevarer.

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION
BORGERE
Erik Sønderskov (FM)
Inge Skelgaard (S)
Gitte L. Albjerg (N)
FORENINGER
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Kurt Sorknæs (S)
Inger Mechlenburg (N)
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Solveig Hansen (FM)
Kim Kølerfeldt (S)
SVENDBORG KOMMUNE
Henning Duvier Stærmose
NYBORG KOMMUNE
Søren Svendsen
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE
Jens Elmgreen
REGION SYDDANMARK
Ulrik Sand Larsen
FIND KONTAKTOPLYSNINGER PÅ VORES HJEMMESIDE
Sekretariatet og koordinator
Dorthe Toudal Simonsen
Sprotoften 1, 5800 Nyborg
6531 7277
Direkte: 62383933
Mobil: 22461490
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