LAG Haderslev-Tønder skubber 2020 i gang med 1,8 millioner
Lag Haderslev-Tønders bestyrelse har taget hul på det nye år og på sit december-møde besluttet, at indstille
11 projekter til EU-støtte til at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling i landdistrikterne. LAG HaderslevTønder har en tilsagnsramme på i alt 3 millioner kroner til uddeling i 2020.
1 million kroner ekstra i 2020 til grønne projekter
I 2020 har Erhvervsminister Simon Kollerup besluttet at tilføre 30 millioner kroner ekstra til udvikling i
landdistrikterne gennem LAG’erne. Disse ekstra midler er øremærket til grøn omstilling og bæredygtig
udvikling i landdistrikterne. For LAG Haderslev-Tønder betyder dette at der udløsers 1 million ekstra LAGkroner i 2020 til bæredygtig og grøn udvikling.
”I denne ansøgningsrunde har vi fået mange innovative og gennemarbejdede ansøgninger, så det er dejligt
at der er EU-midler at støtte ideerne med ” Fortæller formand for LAG Haderslev-Tønders bestyrelse,
Johanne Ludvigsen, og hun fortsætter ”Og så er det jo bare spændende at landdistrikterne gennem LAG’en
også kan bidrage til en mere grøn og bæredygtig fremtid.”

1,8 millioner fordelt til 11 projekter heraf 5 grønne
LAG Haderslev- Tønder er i fuld gang med at få midlerne ud til innovative og bæredygtige projekter. Til
LAG’ens december møde var der indkommet 16 ansøgninger heraf blev 11 indstillet til EU-støtte på
tilsammen 1,8 millioner kr. For 5 af disse projekter har LAG-bestyrelsen vurderet, at projekternes
hovedformål lever op til Erhvervsstyrelsens definition af grøn omstilling og bæredygtig udvikling.
LAG Haderslev-Tønder har prioriteret at LAG-midlerne fordeles med 75% til de erhvervsrettede indsatser
med fastholdelse og etablering af arbejdspladser gennem udvikling af virksomheder og 25% til at forbedre
rammevilkårene i landdistrikterne.
Se hvilke spændende projekter, der har opnået støtte i denne runde
Følgende virksomheder har søgt og opnået EU-midler til deres projekter fra LAG Haderslev-Tønder:
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Tegnestuen Stedse med kontor i Winds bogtryk i Haderslev blev bevilliget 62.662 kr. til Projektet
”Hængende ly”, der er et samarbejdsprojekt mellem tegnestuen og Aarøsund bådebyggeri om
produktion af prototype af en hængende shelter i formspændt eg med nytænkning af traditionelt
træhåndværk.
Iversen Entreprenør, Agerskov blev bevilliget 75.000 kr. til indkøb af traktor til brug i
entreprenørvirksomheden med henblik på etablering af en arbejdsplads.
Christina Hardegård, Løgumkloster blev bevilliget 60.000 kr. til etablering af virksomheden ”Tall
Essentials” en webshop med tøj til høje kvinder.
Det nyetablerede selskab Cannabis Danmark Management ApS blev bevilliget 212.500 kr. til
forundersøgelse af mulighederne for at etablere medicinsk cannabisproduktion i Haderslev i
samarbejde med Sønderjysk Biogas som en grøn, bæredygtig og CO2 neutral produktion med
cirkulær økonomi og energi.
Kirkeskovgaard ved Branderup er bevilliget 200.000 til projektet ”Kirkeskovgaard – en oase til vækst
og trivsel” med etablering af større kursusfaciliteter til udvikling og udvidelse af virksomhedens
kursusaktiviteter.
Brinksgaard, Rørkær er bevilliget 180.000 kr. til etablering af Marsk Destilleri med bl.a. produktion af
gin på en mæsk af lokale urter og vand fra lokal helligkilde.
Kart Racing Vojens ApS er bevilliget 225.000 kr. til opgradering af ryttergård (pit-område) efter
internationale standarder.
Råde fjerkræfarm er bevilliget 284.699 kr. til etablering af et mikro-fjerkræslagteri til lokal slagtning
af egenproduktion af Sønderjyske landkyllinger.
Mose Technology ApS, Vojens er bevilliget 234.315 kr. til køb og implementering af Røntgen
inspektion. Mose Technology ApS er etableret i 2017 og er en højteknologisk lokal inspektions
virksomhed, der med investeringen kan etablere arbejdspladser lokalt.

LAF Haderslev-Tønders bestyrelse imødekom også 2 ansøgninger om tilskud til såkaldte ’rammeprojekter’,
hvor der gives støtte til faciliteter, der styrker fællesskab og lokalforankring i lokalsamfundene.

•

•

Multihuset i Simmersted er bevilliget 150.000 kr. til realisering af 1. etape af helhedsplan med
transformation af de udendørsarealer omkring Multihuset og ved sportspladsen til multibane,
depotbygning og p-areal.
Foreningen Ringgaard hjælper dig er bevilliget 133.000 kr. til etablering af køle/frysefaciliteter.
Foreningens arbejde er velgørende, udføres af frivillige og har bl.a. til formål at imødegå madspild
gennem indsamling og formidling af overskydende kolonialvarer fra supermarkeder og
købmandskæder til mindrebemidlede personer. Investeringen i optimering af køle/frysekapacitet vil
tillige sikre hygiejniske forhold og en stor energibesparelse.

Billedtekst:
Tegnestuen Stedse med kontor i Winds bogtryk i Haderslev er blevet bevilliget 62.662 kr. fra LAG
Haderslev-Tønder til Projektet ”Hængende ly”, der er et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem
tegnestuen og Aarøsund bådebyggeri om produktion af en prototype af den hængende shelter i
formspændt eg med nytænkning af traditionelt træhåndværk. Prototypen planlægges ophængt i
klatreparken hos Pandekagehuset i Genner Hoel.
Illustration: det ”Hængende ly” tegnet af Tegnestuen Stedse og foto af Aarøsund Bådebyggeri.
Fakta
LAG står for Lokale Aktions Grupper. LAG ordningen er en del af EU landdistriktspakke, hvor der er afsat EUmidler til at fremme lokal udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikterne,
Næste ansøgningsfrist til LAG Haderslev-Tønder er 8. februar 2020
Ved prioritering af ansøgningerne lægger der vægt på projekter, der skaber vækst og lokal udvikling,
understøtter innovation, bæredygtighed samt etablering af arbejdspladser i landdistrikterne. Endelig vil
projekter, der har grøn omstilling og bæredygtig udvikling til hovedformål også blive prioriteret.
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 samt bæredygtig udvikling vil nyde fremme.
Yderligere oplysninger:
Formand, Johanne Ludvigsen, mobil 6178 3318
Solveig Kappel, LAG koordinator, mobil 2014 8609

