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Medlemsinformation April 2015
Udviklingsstrategi godkendelser
Den lokale aktionsgruppe LAG Sydsjælland holdt den 4. december 2014 ekstraordinær generalforsamling,
hvor bestyrelsens udkast til udviklingsstrategi blev godkendt. I slutningen af december godkendte Næstved,
Faxe og Vordingborg kommuner og Region Sjælland udviklingsstrategien og i slutningen af januar 2015 fik
vi så den endelige godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), og hermed var
startskuddet givet til at LAG Sydsjælland kunne starte deres virksomhed.
Informationsmøde
Den 16. februar 2015 afholdt LAG Sydsjælland et informationsmøde, hvor vi via annoncer m.v. inviterede
alle der havde gode projekter, men som manglede penge. Vi havde vel forestillet os et fremmøde på 50-70
mennesker, men tilmeldingerne væltede ind og i alt 170 personer deltog.
Første projekt indstillingsrunde
Efter informationsmødet var der kun et par uger til deadline for ansøgninger til den første
projektindstillingsrunde og i den periode blev primært vores koordinator Rikke Sønder bombarderet med
telefonopringninger og ønsker om møder med potentielle ansøgere. Der blev bogstavelig talt arbejdet i
døgndrift hverdage og week-ender. Ved deadline havde vi modtaget 11 ansøgninger med ønsker om støtte på
tilsammen 5.6 mio. kr.
Ansøgningerne blev nu gennemgået af koordinatorerne og de ansøgte projekter blev nøje vurderet om de lå
inden for rammerne af vores udviklingsstrategi og hver projekt fik tildelt point på grundlag af de
prioriteringskriterier, der er fastsat i udviklingsstrategien.
På bestyrelsesmøde den 23. marts forelagde koordinatorerne deres vurderinger for bestyrelsen, der besluttede
at give afslag til 5 af projekterne og indstille 3 af projekterne til tilsagn med samlet støttebeløb på 1.5 mio.
kr. De 3 resterende projekter, med samlet støttebeløb på 0.9 mio. kr. var bestyrelsen meget positiv indstillet
overfor, men på grund af mangler i ansøgningen, finansieringen eller andet, udsattes behandlingen af
ansøgningerne og ansøgerne fik meddelelse om at bestyrelsen forventede at kunne godkende indstilling af
disse projekter til tilsagn på et kommende indstillingsmøde, såfremt de forskellige mangler blev klaret.
De 3 projekter der nu vil blive indstillet til tilsagn fra MBBL er
Erhvervspark E47
Møn IS
Tybjerg Privatskoles Støtteforening

Næste projekt indstillingsrunde
Deadline for den næste projekt indstillingsrunder er den 1. juni 2015, men indsend gerne ansøgninger før.
Ansøgninger vil blive behandlet af bestyrelsen på et indstillingsmøde den 22. juni
Hjemmeside
LAG Sydsjælland har fået en hjemmeside www.lag-sydsjaelland.dk, hvorfra man kan hente mange nyttige
informationer, hvis man f.eks. vil ansøge om støtte til et projekt. Fra hjemmesiden kan man hente
ansøgningsformular, ansøgningsvejledning, LAG Sydsjællands udviklingsstrategi og vedtægter. Man kan
også finde kontakt informationer til LAG Sydsjællands koordinatorer og bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamling
Mandag den 20. april kl. 19 afholder
LAG Sydsjælland generalforsamling
i Tappernøje Forsamlingshus.
Vi håber at mange af LAG Sydsjællands medlemmer vil møde op og
deltage i generalforsamlingen.
Husk tilmelding på
lag@patriotisk.dk
Senest 16. april

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Ivan Tolborg
Formand LAG Sydsjælland

