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Sådan investerede LAG-Bornholm i 2015
I løbet af 2015 har LAG-Bornholms bestyrelse modtaget i alt 15 ansøgninger, der ud fra et
samlet investeringsbudget på ca. 12 mio. kr., søgte om 3,1 mio. kr. i tilskud til udvikling på
Bornholm. Da LAG-Bornholm i 2015 blot rådede over 1,5 mio. kr. har bestyrelsen måtte
prioritere. Resultatet er 6 jobskabende og 4 livskvalitets- indstillede projekter der samlet
vil investere godt 6 mio. kr., og heraf kan forventes ca. 25% i gns. investeringstilskud. De 6
virksomheder, - der har ansøgt om investeringstilskud til jobskabende projekter, forventer
samlet, at der ved projektafslutning er skabt 12 nye arbejdspladser som følge af deres
investeringer.
Effekten af de 4 livskvalitetsprojekter udmønter sig meget forskelligt. Wonderfestiwall
forventer at få flere gæster, og samtidig bidrage til bedre og flere kulturtilbud. Lysegrøn Ø
festival sikres en professionel formidling der skal bidrage til sikring af den nyetablerede
festivals udvikling og overlevelse. Og 2 borgerforeninger styrker sammenholdet via
nyetablerede mødesteder. Samlet forventes hundredvis at få glæde af disse nye tilbud.
Elektronisk ansøgningsskema
Hen over sommeren er der blevet udviklet et helt nyt elektronisk ansøgningssystem. LAGBornholm nåede lige at få det brugt i forbindelse med vores 3. og sidste ansøgningsrunde i
indeværende år, og de foreløbige tilbagemeldinger er meget positive. Alle ansøgninger fra
nu af, SKAL anvende dette elektroniske ansøgningsskema for at komme i betragtning til
LAG-midler. Adgangen sker via ministeriets hjemmeside www.livogland.dk der via et par
menu’er guider en hen til nedenstående sider.

Foto: sådan ser de 3 første skærmbilleder ud når man kaster sig ud i en LAG-ansøgning.

Det er forholdsvis nemt at oprette sig som bruger, og når først man er oprettet kan man
bare gå i gang. Det foregår i en kladde der kan gås til og fra, og intet binder en før man har
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trykket på ”indsend ansøgningen -knappen” sidst i dokumentet. Det elektroniske
ansøgningsskema er med til, at sikre at man ikke behøver at skulle forholde sig til en
masse irrelevante spørgsmål, og samtidig er der indbygget forskellige automatikker der
f.eks. sikrer at ens budgetposter svarer til ens finansieringsplan mm. Diverse nødvendig
bilag er meget nemme at uploade, og man kan faktisk uploade flere bilag i en og samme
handling. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt sekretariatet, og du vil blive guidet. Vær
dog opmærksom på at så snart du er startet på en kladde, så kan sekretariatet følge med,
idet kladden er tilgængelig for sekretariat og bestyrelse. (det sker naturligvis stadig i fuld
fortrolighed. Såvel sekretariat som bestyrelse har fuld tavshedspligt! Offentlighed
omkring en ansøgning vil tidligst ske når den formeldt er indsendt, - og stadig naturligvis
med fuld fortrolighed omkring personlige eller interne virksomhedsoplysninger.
Skiltning
En af de interessante ting ved at arbejde med EU-ordninger der nationalt skifter ”ejerskab”
blandt forskellige ministerier er logo-krigen. På 4 år har forvaltningen skiftet fra først
Ministeriet for FødevareErhverv, så til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og nu til
Erhvervs- og Vækstministeriet. Af en eller anden besynderlig årsag har de forskellige
ministerier haft et behov for at skulle skilte med eget ministerielt logo, - frem for blot et
logo der henviser til f.eks. LEADER. Resultatet er at brevpapir, visitkort, hjemmesider,
skilte mv. jævnligt har skullet laves om. Noget tyder på at Erhvervs- og Vækstministeriet
ikke har set sig nødsaget til samme øvelse, og i stedet er godt i gang med en designmanual
der ikke behøver at skulle ændres, selv om nogen måtte finde på at flytte forvaltningen til
et andet ministerium. Designmanualen kan findes via:
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/Designlogoer--skabeloner, bemærk dog at man fra nationalt hold ikke er helt færdig, idet
designmanualen indenfor såvel fiskeri-LAG’erne som de integrede LAG’er stadig opererer
med MBBL-logo’er (og dem skal man altså ikke følge!). Men husk at skilte korrekt fra start.
Hvis man glemmer at skilte kan det koste dyrt i tilskud, idet en evt. medtagen udgift vil
blive trukket ud af regnskabet. Der skal typisk skiltes på hjemmesider, på brochurer, og
ved fysiske investeringer i form af et skilt der fortæller om projektet og bidragsyder
sammen med div. korrekte logo’er.
Strategiarbejdet vedr. Fiskeri-LAG’en kan endelig begynde
Langt om længe har vores nye minister Troels Lund Poulsen givet grønt lys til at
påbegynde arbejdet med etablering af fiskeri-LAG’en. – eller rettere for at vi kan få
integreret en fiskeri-strategi med tilhørende budget skrevet ind i LAG-Bornholms allerede
vedtagne udviklingsstrategi.
Vi ser længe set frem til at komme i gang, og meget taler for et stort behov for at tænke
nyt. Fiskeri som erhverv på Bornholm er meget tæt på at gå helt i stå, - og på trods af øens
højprofilerede fødevarestatus, ser vi stort set ingen initiativer der har råvaren fisk som
udgangspunkt. Skyldes det alene den udfordrende kamp om fiskekvoter der blev vist i
DR2 dokumentaren d. 8. sept.
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/foedevareminister-skal-se-paafiskeres-brug-af-kvoter og
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http://www.dr.dk/nyheder/indland/storfiskere-har-overtaget-danske-kvoter
eller skyldes det også, at det omgivende samfund mere eller mindre har opgivet troen på
at der kan være en fremtid for fiskeriet i Østersøen omkring Bornholm?
I LAG-Bornholm er vi (som altid ) optimister, og vi ønsker – i samarbejde med fiskere og
deres organisationer, virksomheder der arbejder med fiskeprodukter, maritime
virksomheder, havnene mv.- at se på muligheder for øget værditilvækst.
Går du rundt med ideer til hvad der kan udvikle Bornholm i form af projekter relateret til
den maritime sektor, - kontakt sekretariatet for en snak.
Formanden arbejder lokalt, men også nationalt og internationalt
LAG-Bornholms formand Jørgen Hammer indgår i det danske formandskollegie på 3
personer der repræsenterer de 26 LAG’er interesser overfor de danske myndigheder mv.
Dertil har Jørgen ladet sig vælge ind i 2 europæiske netværk relateret til LAG-arbejdet.
Dels I “The European Rural Networks´ Assembly, og dels i en undergruppe tilknyttet
samme organ der har fokus på LEADER and Community Led Local Development. Her
handler det i høj grad om at udveksle erfaring på tværs af EU’s 28 medlemsstater. Det hele
handler i høj grad om øget fokus på samarbejde og udveksling af ”best practice”. Er du
interesseret i vide mere så kig her: https://enrd.ec.europa.eu/en/general-info/whos-who
Nye penge og ansøgningsfrister 2016
Det finansielle system bag LAG-ordningen er indrettet således at vi hvert år tildeles en
budgetramme til udviklingsprojekter. LAG-Bornholm har modtaget en meddelelse fra
Erhvervsstyrelsen om at vi i 2016 råder over 1.474.955 kr. til udviklingsprojekter indenfor
landdistrikter. For at projekter skal kunne komme i betragtning til investeringstilskud skal
projekterne ligge indenfor LAG-Bornholms 3 strategiske indsatsområder: Bioøkonom
(f.eks. fødevarer/biomasse/VE), Oplevelsesøkonomi (f.eks. outdoor, kunsthåndværk mv.)
eller projekter der styrker den lokale identitet og skaber rammer for nye sociale
mødesteder. LAG-Bornholm har flg. ansøgningsfrister i 2016:
Søndag d. 10. januar 2016. Torsdag d. 17. marts 2016. Samt torsdag d. 25. august 2016.
De 3 ansøgningsrunder følger ministeriets frister, og lægger op til, at der max. vil gå 1
måned fra ansøgningsfristen til at projektet er behandlet af LAG-Bornholms bestyrelse.
Derefter har ministeriet meldt ud, at de forventer en svartid på max. 2 mdr., såfremt alle
nødvendige oplysninger er til stede på ansøgningstidspunktet.
Tilbage på den bornholmske finanslov fra 2016
En rigtig god nyhed for bestyrelse og sekretariat er at LAG-Bornholm atter kom på den
lokale ”finanslov”. Det lykkedes vores repræsentanter i kommunalbestyrelsen, at få afsat
200.000 kr. årligt til LAG-arbejdet. Et beløb der svarer nøje til hvad LAG-Bornholm årligt
har modtaget i de 2 foregående perioder fra 2001-2006 og fra 2007-2013, men som
desværre var gledet ud i forbindelse med den lange overgangsperiode der har været efter
afslutningen i 2013 og til igangsætning af den nye LAG-periode 1. januar 2015, - dog med
en forsinket fiskeri-del. Beløbet sikrer at sekretariatet fra 1. januar 2016 atter kan komme
på fuld tid, og agere proaktivt ”In her majesty’s service”. I 2014 og 2015 har sekretariatet
været hårdt ramt af en manglende økonomi, samtidig med - mildt sagt – meget store krav
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til tålmodigheden overfor de nationale myndigheder, der stadig halter bagud med at få
afsluttet den gamle programperiode. Fra 1. januar 2016 vil der dog under alle
omstændigheder atter være fuld damp på arbejdet.
Indstillede projekter i 3. runde 2015
Årets 3. og sidste ansøgningsrunde resulterede i ansøgninger fra 3 jobskabende og 3
livskvalitetsprojekter. 1 projekt fik afslag ud fra en begrundelse om, at der dels var givet
tilskud til virksomheden tidligere (hvilket i princippet ikke nødvendigvis betyder at man
er udelukket for at søge et nyt projekt!), og 2 blev opfordret til at arbejde videre med deres
respektive projektforslag, idet bestyrelsen vurderede projekterne til at indeholde for stor
usikkerhed mht. om de kunne gennemføres på det foreliggende grundlag. De 3 projekter
der blev indstillet var flg.: Bornholms Kildevand – et jobskabende projekt med en lovende
forretningsplan og samtidig indeholdende en positiv profil vedr. social ansvarlighed (er
indstillet til at modtage 231 t. kr. ud fra et budget på 868 t. kr.). I Klemensker har
borgerforeningen arbejdet med et nyt mødested – tæt på hal og ungdomsskole, med
bålhytte og aktivitetsplads (50 t. kr. ud fra et samlet budget på 460 t. kr.), - mens man i
Snogebæk agter at aktivere den historiske gamle sandstenshavn som vinterbadested i tæt
tilknytning til en nyetableret sauna 50 t. kr. ud fra et samlet budget på 268 t. kr.).
Går du med en projektide i maven …..
Har du en virksomhed, eller tænker du på at etablere en virksomhed – og går du med
planer om at investere i et projekt der kan generere én eller flere arbejdspladser? Kan
projektet henføres til bioøkonomi og/eller oplevelsesøkonomi, - så kontakt LAGsekretariatet for at få afsøgt mulighederne. LAG-Bornholm kan bidrage med op til 30% i
investeringstilskud. Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger.
Er du i tvivl om dit projekt kan henføres ord som bioøkonomi eller oplevelsesøkonomi –
kontakt sekretariatet.
Bor du i et lokalsamfund hvor i har planer der bidrager til en styrket lokal identitet
og/eller forbedrer områdets sociale mødesteder kan LAG-Bornholm evt. bidrage med op
til 50% i investeringstilskud. Eksemplerne fra Klemensker og Snogebæk kan bruges som
pejling af hvad der kan støttes. Er du i tvivl – kontakt sekretariatet.
Med ønsket om en god jul og et lykkebringende godt nyt år!
Sekretariatet:
Hans Jørgen Jensen
E-mail: hjj@lag-bornholm.dk
Tlf.: 20423370
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