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BA Nyhedsbrev - Har du
talt med din lokale LAG
koordinator for nylig?
Juli 2020
Har du snakket med din lokale LAG koordinator for
nylig?
(30.000.000 kr. til grøn omstilling - Hvem kommer først)
…..Sådan lød overskriften i et nyhedsbrev BA sendte ud i november 2019.
En tekst som fangende flere Brugsforeninger, som henvendte sig for at høre mere…
Her er et par eksempler på to Brugsforeninger, der gjorde alvor af muligheden og satte sig for at få del i de mange
millioner, som ventede på at blive omsat til konkrete initiativer.
Dagli´Brugsen Dannemare med uddeler Finn Andersen i spidsen greb muligheden og tog kontakt til deres lokale
LAG koordinator for at høre mere. Det resulterede i et møde, hvor bestyrelsen for Brugsforeningen, Finn og den
lokale LAG koordinator var repræsenteret. Her løftede Finn muligheden for at sikre grøn omstilling af deres
nuværende køle/frostanlæg til mere klimavenlig CO2 anlæg i deres butik. Dette ville samtidig fremtidssikre
butikken væsentligt, og dermed også være et aktiv for lokalområdet i forhold til turisme.
Den lokale LAG koordinator så positivt på projektet, og det blev startskuddet på et tæt samarbejde om
udarbejdelse af en ansøgning, som kunne komme gennem ”nåleøjet” i det lokale LAG udvalg. Projektet er sat til
ca. 855.000 kr., hvoraf LAG puljen vil bidrage med de 400.000 kr. En god timeløn hvis man spørger Finn. 😊
I dag er ansøgningen godkendt og projektet kan starte op.
Et andet eksempel fra Tistrup Brugsforening med Arne Haar Hansen som formand. I dette tilfælde handlede det
om bæredygtig energiforbedring af deres ”Lagerhotel”, som de har i forbindelse med deres OK tankanlæg.
I dag opvarmes ”hotellet” med olie, og her ønskede Brugsforeningen at udskifte dette med varmepumper. En
væsentlig energiforbedring og et forsat aktiv for lokalområdet samt Brugsen. Konkret blev der rettet henvendelse til
den lokale LAG koordinator for at høre, om projektet havde muligheder for støtte. Da dette blev bekræftet, startede
processen op om udarbejdelse af en ansøgning. Dette skete i tæt dialog med den lokale LAG koordinator, som var
behjælpelig med forståelse af og input til ansøgningen. Derudover bidrog BA med hjælp og formulering af
projektet.
Projektets størrelse lyder på 111.000 kr., hvoraf Lag puljen bidrager med 55.000 kr., hvilket de har givet tilsagn om.
Tistrup Brugsforening afventer endelig godkendelse af projektet i Erhvervsstyrelsen.
Tillykke og ”godt gået” herfra med projekterne.

HVAD ER LAG:
LAG står for Lokale Aktions Grupper og er EU midler, som går til udvikling af landdistrikterne. Disse midler har
gennem en årrække bidraget til udvikling af diverse lokale projekter primært inden for kultur, idrætsfaciliteter og til
fælles mødesteder i lokalsamfundet såsom kulturhus osv. Inden for detailhandel er der gennem tiden også set
eksempler på tiltag, som har fået støtte fra LAG. Disse projekter har haft udgangspunkt i at kunne bidrage til
styrkelse af samarbejdet lokalt, fastholde eller forøge antallet af lokale arbejdspladser eller styrke lokalområdet i
forhold til turisme.

I Danmark har vi i dag 26 LAG-områder fordelt over hele landet.
Få mere information på Livogland.dk under ”lokale aktionsgrupper”.
Eller kontakt Lars Bastholm fra BA på mail: LBS@BA.DK eller tlf.: 60924109
God sommer 😊
Lars Bastholm
BA

Nu er det tid at se muligheden for hvordan du/i lokalt kan få del i den
næste pulje af midler som er afsat for 2021
Planlæg allerede nu et møde med den lokale LAG koordinator for en snak om muligheder og samarbejde for
jeres næste projekt.
________________________________________________________________________________________________
Nyhed af 5 maj 2020

Regeringen prioriterer 93 millioner
kroner til de lokale aktionsgrupper i
2021
Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper (LAG-grupper) i 2021.
Det sker for andet år i træk efter en årrække med markante nedskæringer på området.
Med LAG-midlerne får de lokale aktionsgrupper mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en
økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne
og på småøerne.
Erhvervsminister Simon Kollerup:
”De midler, vi prioriterer til de lokale aktionsgrupper, er virkelig vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De
skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser overalt i landet. Det er en vigtig prioritet for
regeringen at skabe et sammenhængende Danmark, og her spiller LAG-midlerne en stor rolle.”
Med en klar udmelding om 2021-midlerne håber erhvervsministeren desuden, at overgangen til den kommende
EU-programperiode bliver så smidig som mulig.
Erhvervsminister Simon Kollerup:
”Det er meget vigtigt for mig, at de lokale aktionsgrupper får at vide, hvor mange penge, der er at gøre godt med til
lokale projekter til næste år. For vi må ikke bremse virkelysten ude i landdistrikterne. Vi har løbende brug for
ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete
behov i deres nabolag, og derfor ved de også, hvor og hvordan der skal sættes ind.”
Den nuværende LAG-indsats er en del af det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber i 2020.
Der er aktuelt forhandlinger i EU om rammerne for den nye programperiode 2021-2027. Disse når dog ikke at blive
færdige, så man kan starte op allerede i 2021.
Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at 2021 kan være et overgangsår, hvor reglerne for den nuværende
periode stadig gælder.

Facebook

Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at
kontakte BAs kontor på 33248135
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