Pressemeddelelse:

Knap 2,4 millioner LAG-kroner lagt i blød til udvikling
LAG Haderslev-Tønder har netop i dag indstillet ni lokale projektansøgninger til Erhvervsstyrelsen.
Projekterne skal alle være med til at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne.

LAG (Lokale Aktions Grupper) Haderslev-Tønder har på sit seneste bestyrelsesmøde sat 2,4 millioner kroner i
blød til udvikling i landdistrikterne i Haderslev og Tønder. Og netop i dag er ni projekter blevet indstillet.
Der var indsendt 12 projektansøgninger i maj-ansøgningsrunden, heraf har LAG Haderslev-Tønder nu
indstillet 9 projekter til Erhvervsstyrelsen om helt eller delvist tilskud til realisering af deres projekter.
Der er især fokus på erhvervsprojekter, der er innovative og har potentiale til at skabe vækst og
arbejdspladser i landdistrikterne. Midlerne er fra EU’s landdistriktspakke.
LAG koordinator Solveig Kappel har hjulpet ansøgerne på vej og sikret, at de opfylder de formelle krav. Hun
fortæller:
-Vi har fået mange gode ansøgninger i år, som vi nu har indstillet til Erhvervsstyrelsen. Projekter, som alle
kan være med til at styrke lokalsamfundet og være med til at skabe nye arbejdspladser. Vi glæder os til at
styrelsen godkender endeligt, og at pengene kan komme ud og arbejde i lokalområdet, siger Solveig Kappel.
Følgende projekter
Højdespringer blev FLK Cabin ved Toftlund, der er bevilliget 1 million kroner til vækst, udvikling og
effektivisering af virksomheden, så FLK Cabin fremover bl.a. kan omstrukturere opgaven med lakering og
fastholde den højt specialiserede arbejdsplads med 18 ansatte.
Desuden har følgende virksomheder søgt og opnået EU-støtte gennem LAG Haderslev-Tønder:
•

•

•

’Brænderiet Lillebælt’ blev bevilliget 363.000 kr LAG-kroner til at opbygge en virksomhed med
destilleri i den tidl. Fjelstrup Kro til produktion af frugt brændevin mm. Der gives bl.a. støtte til
istandsættelse af den gl. kørelade, hvor destillerikedlen skal stå.
Gammelskov Service Teknik blev bevilliget 150.000 LAG-kroner til etablering af lager- og montagehal
til produktion, således at opgaverne i produktionen bliver mere kontinuerlige og den uddannede
arbejdskraft kan fastholdes på virksomheden også i vintermånederne. Gammelskov Service Teknik
ApS producerer bl.a. stjernerullerensere, der anvendes til mekanisk ukrudtsbekæmpelse.
Retap i Agerskov blev bevilliget 99.692 LAG-kroner til indkøb af endnu en trykkerimaskine, så der
fremover kan ansættes en grafisk elev. Retap producerer drikkeflasker i glas som et bæredygtigt
alternativ til plastikflasker.

•

Linolie & Pigment i Sdr. Vilstrup blev bevilliget 307.992 LAG-kroner til effektivisering af
linoliemalingsfabrikken med indkøb af grej og tappeanlæg til at håndtere større mængder af maling

Thor ejer af Linolie & pigment

Der er også imødekommet ansøgning om tilskud til 4 såkaldte ’rammeprojekter’, hvor der gives støtte til
faciliteter, der styrker fællesskab og lokalforankring i lokalsamfundene.
Disse rammeprojekter, der alle drives af frivillige, er:
•
•
•
•

150.000 kr til nyt lydanlæg i biografsal 2 i Toftlund
75.000 kr. til køb af 2 twin-gokarts i Skærbæk, så også handicappede fremover kan deltage i sporten.
89.062 kr til aktivitetsområde ved Rejsby sluse med bål og shelter.
82.210 kr til KFUM spejderne i Bedsted til nyt køkken til gavn for hele sognet.

Fakta
Lag står for Lokale Aktions Grupper
Lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i
lokalsamfundene ved blandt andet at tildele EU-tilskudsmidler til relevante projekter.
Visionen for LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi er ’Vågen, vild og visionær’ og de overordnede
indsatser er: Iværksættere – sønderjyder kan og vil; Gentænke tomme bygninger; Styrke og fastholde
bosætning, Smag på Sønderjylland, Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger, Naturen i alle
former samt Unge i fart.
Strategien lægger især vægt på projekter, der skaber vækst og lokal udvikling, understøtter innovation,
bæredygtighed samt etablering af arbejdspladser i landdistrikterne.
LAG ordningen er en del af EU landdistriktspakke, hvor der er afsat EU-midler til at fremme lokal udvikling og
attraktive levevilkår i landdistrikterne,
Næste ansøgningsfrist til LAG Haderslev-Tønder er 8. september 2019.
Har du allerede nu en god ide til gavn for dit lokalområde, så tag kontakt til LAG koordinator Solveig Kappel,
der kan hjælpe dig med informationer om ordningen. Især projekter der skaber erhvervsudvikling og
arbejdspladser vil nyde fremme.
Yderligere oplysninger:
Formand, Johanne Ludvigsen, mobil 6178 3318
Solveig Kappel, LAG koordinator, mobil 2014 8609

Søren Gad, Bredebro Maskinstation fortæller, hvilken betydning LAG-midlerne har haft for væksten i hans virksomhed.

