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Bestyrelsesmøde/Indstillingsmøde den 27. april 2016
Til LAG Sydsjælland bestyrelses indstillingsmøde den 27. april 2016 var der indsendt ikke mindre end 12
ansøgninger.
Bestyrelsen besluttede at indstille 5 af projekterne til tilsagn
Camp Adventure. Forprojekt til et stort turistprojekt ved Rønnede
Bryllupsforretning. Vielse af internationale brudepar på det gamle rådhus i Præstø
Produktion af langtidsholdbare charcurteriprodukter ved Næstved
Friluftszonen ved Næstved Opførelse af friluftskøkken, multianvendelige rum og shelters
Besøgs Køkkenhave. Anlæggelse af en besøgs køkkenhave ved Hesede Hovedgård v. Gisselfeldt
Af de 7 projekter der fik afslag var der flere udmærkede projekter, som dog ikke havde alle formalia i orden,
så nogle af dem vil sikkert blive genfremsat til et senere indstillingsmøde når alle formalia er på plads.
2016 projektmidler
Af de ca. 3,7 mio. kr. LAG Sydsjælland har til rådighed i 2016 er der hermed indstillet projekter på i alt ca.
2,6 mio. kr. Der resterer således ca. 1,1 mio. kr. af 2016 midlerne, og de forventes at blive disponeret ved
LAG Sydsjællands næste indstillingsmøde den 12. september. Der er deadline for ansøgninger til dette
indstillingsmøde den 1. august 2016.
Kommunerne kan hjælpe med mellemfinansiering
LAG Sydsjællands bestyrelse afholdt et møde den 22. marts med vore 3 kommuner, Næstved, Faxe og
Vordingborg. Kommunerne var på mødet repræsenteret ved borgmestre, udvalgsformænd,
kommunaldirektører og administrative kontaktpersoner. Mødet forløb særdeles positivt. Kommunerne var
meget positiv for LAG ordningen og for LAG Sydsjællands arbejde.
Ved ikke-erhvervsprojekter har ansøger ofte vanskeligheder med mellemfinansiering af sit projekt.
Projektstøtten udbetales først efter projektet er afsluttet. På mødet mellem kommunerne og LAG Sydsjælland
gav kommunerne tilsagn om at de var villige til at hjælpe ansøger med denne mellemfinansiering.

LAG midlerne begrænses
For at finansiere den meget omtalte ”Landbrugspakke” har politikerne foretaget en drastisk besparelse af
LAG midlerne på 30% fra 2017 og fremover. Vores projektmidler for 2017 er ikke udmeldt endnu, men de
begrænses nok fra ca. 3,7 mio. kr. i 2016 til ca. 2,6 mio. i 2017. Det er LAG Sydsjællands bestyrelse ikke
begejstret for. Det vil naturligvis begrænse, hvor mange projekter vi kan støtte, eller i hvor stort omfang vi
kan støtte projekterne.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Ivan Tolborg
Formand LAG Sydsjælland

Medlemsbrevet udsendes til alle personer som LAG Sydsjælland har registreret som medlemmer. Ønsker du
ikke at modtage medlemsbrevet og være medlem af LAG Sydsjælland må du via lag@patriotisk.dk give
meddelelse herom.

