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 4.5 mio. grunde til ansøge LAG MANK om udviklingsmidler i 2016
 Fiskeri LAG midler finder vej til Kerteminde
 Støttede projekter 2015
 LAG MANK ny adresse

4.5 MIO GODE GRUNDE TIL AT SØGE UDVIKLINGSSTØTTE VED LAG MANK
Den første ansøgningsfrist til projektudviklingspuljen i 2016 er d. 15.
januar. Der er 4,5 millioner kroner i puljen.
LAG MANK støtter erhvervs- og almennyttige projekter, der sætter gang i udviklingen i Middelfart, Assens,
Nordfyn og Kerteminde
kommuner.
Det er LAG MANKs bestyrelse, der indstiller projekter
til tilsagn ved Erhvervsstyrelsen, og den vil meget gerne
se innovative projekter, der
skaber arbejdspladser og liv

på landet. Projekterne kan få
støtte til halvdelen af projektudgifterne, så der er noget at
komme efter.
Skal projektet komme i betragtning, så er det vigtigt, at det
passer ind i foreningens udviklingsstrategi og bidrager til at
opfylde vores målsætninger
inden for indsatsområderne
fødevareproduktion, naturturisme og friluftsliv,
fortæller formand Carsten
Petersen
I 2015 delte 5 projekter de
4.5 mio. kroner. Minimums-

støttebeløbet er på
50.000 kr.
Se mere på www.lagmank.dk, og kontakt
LAG MANKs koordinator Anders
Holmskov for en
afklaring om, hvorvidt dit projekt falder
inden for rammerne.

Holy Bean i Aarup modtog støtte i 2015. Se mere på
www.lag-mank.dk

FISKERI LAG MIDLER P Å VEJ TIL KERTEMINDE
Efter et langt tilløb bliver der i 2016 mulighed for at støtte maritime
projekter i Kerteminde kommune.
Erhvervsstyrelsen er netop ved at lægge sidste hånd på bekendtgørelsen for oprettelse af Fiskeriudviklings LAG’er. LAG MANKs bestyrelse har besluttet at byde ind
på opgaven at administrere den lille mio. kr., som forventes at skulle deles ud årligt
i Kertemide kommune.

Ekstraordinær generalforsamling:

Opgaven er interessant, og det er vores ambition, at vi med fiskeri– og landdistriktsmidlerne placeret i samme organisation vil få mulighed for at medvirke i synergiskabende projekter, fortæller formand Carsten Petersen.

Processen sættes i gang med informationsmøde og ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag d. 19.1.2016 kl 19.00 kl. 19 tirsdag d. 19.1. kl. 19 i Fiskernes hus, Kerteminde.
i Fiskernes Hus, Kerteminde
Herefter går bestyrelsen i gang med at udarbejde en fiskeriudviklingsstrategi. Har du
allerede nu gode ideer til projekter ellers indsatsområder, der kan indgå i det fremtidige arbejde, er du meget velkommen til at kontakte os.
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DET BLIVER PROJEKTERNE VURDERET UD FRA
LAG MANKs bestyrelse scorer ansøgningerne fra følgende
kriterier:







Projektbeskrivelsen
Synlighed
Relevans
Lokal forankring
Samarbejde

 Innovation
 Bæredygtighed
 Effekter
Her igennem sikres der sker en
systematisk og ensartet vurdering af projekterne og at det er
de bedste, der når hele vejen.

ANSØGNINGSMATERIALE
Ansøgningen udarbejdes digitalt. Du finder link til vejledning og ansøgningsportal på
www.lag-mank.dk

taktperson gennem hele ansøgnings- og eventuelt projektforløbet.

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 kon-

Det er nødvendigt at kende
LAG MANKs udviklingsstrategi.
Den finder du også på vores
hjemmeside eller den kan rekvireres ved henvendelse til
sekretariatet på kordinator@lag-mank.dk

NY ADRESSE
KONTAKTOPLYSNINGER SEKRETARIATET
Davinde Bygade 50, Davinde
5220 Odens SØ
Mobil: 4028 3793
Mail: koordinator@lag-mank.dk

BESTYRELSE OPDELT EF TER REPRÆSENTATION. SE
KONTAKTOPLYSNINGER PÅ WWW.LAG -MANK.DK

BORGERE
Olaf Erichsen (M)
Carsten Petersen (A)
Lars Greve (N)
Poul Rasmussen (K)
ERHVERV
Freddy Elbæk (M)
Helle Boesen (A)
Trine Wenckheim (N)
Marianne Boeriths (K)
FORENINGER
Finn Sørensen (M)
Birgitte Elovara (A)
Bettina Møller-Hansen (N)
Steen Hjorth (K)
MIDDELFART KOMMUNE
Mikkel Dragmose-Hansen
ASSENS KOMMUNE
Charlotte Christiansen
NORDFYN KOMMUNE

5 projekter fik del i 4.5. mio. kr. i 2015. Se mere om
projekterne på www.lag-mank.dk

Glædelig jul og godt nytår!

Jørgen Meier Sørensen
KERTEMINDE KOMMUNE
Lars Bo Jensen
REGION SYDDANMARK
Ingeborg Moritz Hansen

Find os på
www.lag-mank.dk og følg os på facebook

LIKE US PÅ

