Pressemeddelelse:

LAG fremmer vækst i lokalområdet
Virksomheder eller personer kan søge tilskud hos LAG Haderslev-Tønder, hvis de er i gang med projekter,
der gavner lokalområdet. Forleden holdt LAG bestyrelsen generalforsamling på Slukefter Kro, hvor Lasse
Ranlev og Søren Gad fortalte, hvad LAG-midlerne har betydet for dem.
LAG Haderslev-Tønder holdt ordinært generalforsamling på Slukefter Kro 4. april 2019. Som optakt til
generalforsamlingen var to lokale iværksættere inviteret til at holde oplæg om deres erfaringer med LAG:
Lasse Ranlev, Ranlev Industri Automation fra Anslet samt Søren Gad, Bredebro Maskinstation. Begge
virksomheder har fået tilsagn om støtte fra LAG Haderslev-Tønder til at flytte og udvikle deres virksomheder
og herigennem skabe grundlag for vækst i landdistrikterne og etablering af nye arbejdspladser.
LAG-midler skaber vækst
De fortalte begge, hvilken betydning LAG-midlerne har haft for væksten i deres virksomhed.
Søren Gad har købt og renoveret den tidligere limtræsfabrik, der har stået tom i flere år, og er rykket ind
med Bredebro Maskinstation, hvor der nu er gode faciliteter for både maskiner og de 13 ansatte.
Med LAG-støtte i ryggen er Lasse Ranlev sprunget ud som sin egen mester i nye lokaler og har netop landet
en ordre på godt 2 mio. kr. til fødevareindustrien og ansat en svend i sin virksomhed.
Efterfølgende blev den formelle generalforsamling holdt, hvor formandens beretning og driftsregnskabet
blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger.
Brug koordinatoren
Bestyrelsen har sat et mål for denne periode, at 75 % af midlerne skal uddeles til arbejdspladser, og 25 %
skal bruges til forbedring af rammerne i landdistrikterne. Formand Johanne Ludvigsen fortalte:
-Vi har haft lidt svært ved at nå målet på 75 %, og vi har derfor meget fokus på arbejdspladser i den sidste
del af perioden. Vi hører rigtig tit i bestyrelsen, at det er alt for besværligt at søge LAG-penge, og derfor har
man ikke lyst til at søge. Men vi har faktisk den opfattelse, at det er blevet væsentligt nemmere at søge og at
få pengene udbetalt de seneste år. Men det kræver stadig, at det er det projekt, som man har fået tilsagn til,
der laves og at man har alle bilag, ellers får man simpelthen ikke pengene. Man skal være opmærksom på,
hvilke udbudsregler der skal følges, fortalte hun endvidere.
Formanden opfordrede samtidig til, at man bruger koordinatoren, for der er sket ændringer over årene på,
hvordan udbudsreglerne tolkes. Så man skal endelig spørge, så det bliver gjort rigtigt, var opfordringen.

Koordinatorens opgave er at vejlede og hjælpe ansøgere på vej og hjælpe bestyrelsen med at overholde
bekendtgørelsen. Det betyder også, at LAG gerne vil, at alle der søger om penge i LAG, kontakter
koordinatoren, inden ansøgningen sendes ind – og gerne inden man kommer for langt med ansøgningen.
Kontakt LAG koordinator Solveig Kappel for vejledning.
Send en mail til Koordinator@lag-haderslev-toender.dk eller ring til Solveig på mobil 20 14 86 09.
Der er næsten 3 mio. kr. til rådighed i tilsagnsrammen for 2019.
De næste ansøgningsfrister er 8. maj og 8. sep. 2019.
Til LAG Haderslev-Tønders bestyrelsen var der genvalg til:
Niels Physant og Jens Bonde som foreningsrepræsentanter
Thomas Vedsted og Hans Christian Riggelsen som erhvervsrepræsentanter samt Karl Gunnar Gregersen som
borgerrepræsentant
Nyvalgt blev Jacob Gubi som foreningsrepræsentant og Paul Werner Seehagen som borgerrepræsentant.
Johan Schmidt og Jan Holm blev valgt som suppleanter.
Fakta:
•
•
•
•

•
•
•

LAG står for Lokal Aktions Gruppe og varetager prioritering af EU-midler til støtte til realisering af
projekter, der fremmer vækst og etablering af arbejdspladser samt styrker rammevilkårene i
landdistrikterne.
Der er næsten 3 mio. tilskuds-kr. til rådighed i tilsagnsrammen for 2019.
Et projekt skal være på mindst 100.000 kr. og der kan max. opnås 50% i tilskud til dækning af
projektomkostninger
Der gives tilskud til projekter indenfor LAG Haderslev-Tønders overordnede indsatsområder:
1. Iværksættere – Sønderjyder kan og vil
2. Tomme bygninger – gentænk forladte og tomme bygninger
3. Bosætning
4. Smag på Sønderjylland – madoplevelser
5. Den sønderjyske historie i nye oplevelse og fortællinger
6. Naturen i alle former
7. Unge i fart
LAG Midlerne fordeles med 75% til erhvervsrettede indsatser og 25 % til rammeforbedrende
indsatser
Det er LAG-bestyrelsen der indstiller projekter til Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder er valgt på den årlige generalforsamling og sammensat af 6
borgere, der er bosiddende i Tønder Kommune og 6 borgere bosiddende i Haderslev Kommune samt
3 tilforordnede fra hhv. Haderslev og Tønder Byråd samt regionsrådet.
Ansøgningsmateriale findes på www.livogland.dk.

LAG Haderslev-Tønders bestyrelse 2019:
Siddende fra venstre:
Mette Bossen Linnet, Anita Uggerholt Eriksen, formand Johanne Ludvigsen og Malene Ravn Neumann
Stående fra Venstre:
Hans Chr. Riggelsen, Jørgen Smed, Jens Bonde, Niels Physant, Paul Werner Seehagen, Thomas Vedsted og Jacob Gubi.
Jens Møller, Niels Koustrup, Karl Gunnar Gregersen og Nis Christian Ravn deltager også i bestyrelsesarbejdet, men er ikke med på
billedet.

Lasse Ranlev, Ranlev Industri Automation fra Anslet fortæller, hvilken gavn LAG-midlerne har haft for ham og hans virksomhed.

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

