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Det støttede LAG MANK i 2016
LAG Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde
(LAG MANK)
 God nytår—LAG MANK ser tilbage på et begivenhedsrigt 2016
 Støttede projekter 2016
 1.100.000 til maritime erhvervsprojekter i Kerteminde kommune i 2017

 Fødevaremarked på Erholm Herregaard
 The Food Assembly
 Støberiet i Bogense
 Friemann Tours
 Fiskeriet i Kerteminde - Maritime
oplevelser

Masser af gode projekter i 2016

”2016 har været et spændende år. Vi oplever stor
mangfoldighed i de indsendte projekter, og det er
fantastisk efterfølgende at
følge de gode ideer folde
sig ud. Nu ser vi frem til
2017, hvor en del projekter afsluttes, og vi kan

 Selleberg Specialiteter

 Måle Bagerbod

 LAG indsatsområder 2017

13 projekter fik del i LAG
MANKs 4.7 mio. kroners
udviklingspulje i 2016. Nu
begynder resultaterne at
vise sig.

LAG projekter—Erhverv

godt afsløre, at flere har
haft fart på”, fortæller
formand Carsten Petersen.
Kaffeproducenten Holy
Bean er med støtte fra
LAG MANK flyttet ind i
nyrenoverede produktionslokaler i det gamle
elværk i Aarup.
”Det går forrygende godt”,
fortæller partner Bo Jacobsen. ”Vi har i slutningen af 2016 ristet for fuld

tryk, hvorfor vi nu fremskynder den planlagte
fordobling af produktionskapaciteten
Virksomheden har allerede genereret en fuldtidsstilling samt et par ungarbejdere. Dette forventes i
2017 suppleret med ansættelsen af en sælger og
yderligere en medarbejder i produktionen.
Læs mere om Holy Bean
på www.holybean.dk

LAG projekter—almennyttige
 Motionisternes Samlingssted
 Havnehytte til Føns Vig
 Skibsbro til Ladbyskibet
 Toiletfaciliteter Egensedybet Havn
 Sybergland
 Toiletfaciliteter Brende Ådal
 Naturturisme i og omkring Vissenbjergbakkerne.
FLAG projekter—Kerteminde
 Kystfiskeri efter hummer, Korshavn
 Kerteminde maritime haver
 Forbedret infrastruktur for fiskerne
 Havet omkring os
 Tursejlads med turister i Kerteminde
Fjord og Bugt
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LAG MANKs indsatsområder inden for landdistriktsudvikling i 2017
Tema 1: Fødevarer—Styrkelse af lokalproducerede fødevarer
 Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner
 Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter inden for markedsføring og samarbejde om
afsætning

 Oplevelser som en del af produktion og afsætning

Tema 2: Naturturisme—Udvikling af attraktive naturoplevelser

 Udvikling af kommercielle produkter/salgbare aktiviteter, herunder produkter,


Holy Bean kafferisteri i Aarup er etableret med
støtte fra LAG MANK

hvor overnatning og aktiviteter tilbydes som pakker - med særligt fokus på aktiviteter uden for højsæson.
Erhvervsrettede arbejdsaktiviteter (netværk, klynger mv)

Tema 3: Nye boformer og friluftsliv— Udvikling af nye bosætningsinitiativer
og udvikling af attraktive naturoplevelser
 Etablering af geografisk og/eller tematisk sammenhængende støttefaciliteter inden for natur- og friluftsliv.
 Udvikling af planer for lokalområder, udarbejdelse foranalyser og investering i
omdannelse af bygninger til almennyttige formål ifm etablering af nye boformer.
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1.1.000.000 KR. TIL MARITIM
ERHVERVSUDVIKLING I KERTEMINDE
KOMMUNE I 2017
LAG MANK har også i 2017 1.1 mio. kr. til maritim erhvervsudvikling i Kerteminde kommune. Projekter kan søge om erhvervsstøtte inden for følgende temaer

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

 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.

ANSØGNINGSMATERIALE
Ansøgningen udarbejdes digi- person gennem hele ansøgtalt. Du finder link til vejled- nings- og eventuelt projektforning og ansøgningsportal på løbet.
www.lag-mank.dk
Det er nødvendigt at kende
Vi anbefaler, at du læser hele LAG MANKs udviklingsstrategi.
vejledningen igennem, inden Den finder du også på vores
du påbegynder udfyldelsen af hjemmeside eller den kan reansøgningsskemaet. Koordi- kvireres ved henvendelse til
natoren sidder klar til at hjæl- sekretariatet
på
kordinape, vejlede og er din kontakt- tor@lag-mank.dk

LAG MANKS BESTYRELSE
BESTÅR LOKALE ILDSJÆLE.
BORGERREPRÆSENTANTER
Olaf Erichsen (M)
Carsten Petersen (A)
Lars Greve (N)
Poul Rasmussen (K)
ERHVERVSREPRÆSENTANTER
Freddy Elbæk (M)
Helle Boesen (A)
Trine Wenckheim (N)
Finn Offersen (K)
FORENINGSREPRÆSENTANTER
Finn Sørensen (M)
Birgitte Elovara (A)
Bettina Møller-Hansen (N)
Steen Hjorth (K)
MIDDELFART KOMMUNE
Mikkel Dragmose-Hansen
ASSENS KOMMUNE
Charlotte Christiansen
NORDFYNS KOMMUNE
Jørgen Meier Sørensen
KERTEMINDE KOMMUNE
Lars Bo Jensen

Den 7. maj 2016 blev Ladbydragen - replikaen af vikingeskibet i Ladby
søsat. I samme forbindelse blev den LAG MANK støttede skibsbro indviet.

REGION SYDDANMARK
Ingeborg Moritz Hansen

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

LIKE US PÅ

