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 Generalforsamling i LAG MANK d. 29. marts 2016
 Første ansøgningsrunde inden for Hav– og Fiskeriudviklingsprogrammet på vej
 Husk ansøgningsfrist form LAG midler d. 1. april.
 Næste ansøgningsrunde Landdistriktsmidler: d. 1 april 2016
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Inden længe åbnes puljen for maritime erhvervsprojekter i Kerteminde
kommune.
Erhvervsministeriet har valgt, at Hav– og Fiskeriudviklingsprogrammet i denne programperiode skal centreres omkring erhvervsudvikling.
Bestyrelsen i LAG MANK har besluttet, at den under temaet udvikling af den maritime økonomi fokuserer på:
 Erhvervsudvikling baseret på havet som ressource eller ramme for aktivitet
 Udvikling af nye produkter, produktioner, services og samarbejdsaktiviteter
Den maritime økonomi defineres bredt.
 Den maritime økonomi udgøres af de aktiviteter, der udfoldes af maritime sektorer.
 Maritime sektorer omfatter aktiviteter knyttet til havet.
 Tilknytningen mellem aktiviteter og havet kan forklares ved brugen af marine ressourcer, maritime områder eller ved nærheden af de maritime områder.
 Forholdet mellem aktiviteter og havet kan være mere eller mindre direkte
LAG MANK vil i projektbedømmelse vægte den direkte relation til havet højt.
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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
Relation til havet
(Fiskeri LAG midler)
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
Vi anbefaler, at du læser hele
vejledningen igennem, inden
du påbegynder udfyldelsen af
ansøgningsskemaet. Koordinatoren sidder klar til at hjælpe, vejlede og er din kontakt-

NÆSTE

KONTAKTOPLYSNINGER SEKRETARIATET
Davinde Bygade 50, Davinde
5220 Odense 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)
person gennem hele ansøgnings
- og eventuelt projektforløbet.

Carsten Petersen (A)

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

Poul Rasmussen (K)

ANSØGNINGSRUNDE LANDDISTRKTSMIDLER: D. 1 APRIL

2016

Lars Greve (N)

ERHVERV
Freddy Elbæk (M)
Helle Boesen (A)
Trine Wenckheim (N)
Finn Offersen (K)
FORENINGER
Finn Sørensen (M)

Anden ansøgningsrunde i 2016 for landdistriktsmidlerne er d. 1.
april.

Birgitte Elovara (A)

LAG MANK støtter inden for fødevareerhverv og naturturismeerhvervene. For det almennyttige område støtter foreningen geografisk og/eller tematisk sammenhængende støttefaciliteter samt kulturelle faciliteter i forbindelse med etablering af nye boformer

Steen Hjorth (K)

Sellbergspecialiteter var et af seks projekter, der har
modtaget støtte i 2016. Se mere på www.lag-mank.dk

Bettina Møller-Hansen (N)

MIDDELFART KOMMUNE
Mikkel Dragmose-Hansen
ASSENS KOMMUNE
Charlotte Christiansen
NORDFYNS KOMMUNE
Jørgen Meier Sørensen
KERTEMINDE KOMMUNE
Lars Bo Jensen
REGION SYDDANMARK
Ingeborg Moritz Hansen

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