LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber

Liv i baghaven
Vi yder støtte til vækst,
arbejdspladser
og attraktive levevilkår
i Lejre, Holbæk, Sorø,
Kalundborg og Odsherred
kommuner
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Hvem er vi?
LAG Midt-Nordvestsjælland er en lokal aktionsgruppe. Lokale aktionsgrupper (LAG'er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og
innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler
til relevante projekter. Projekternes relevans vurderes ud fra deres
bidrag til de målsætninger, vi har opstillet i vores udviklingsstrategi.
Lokale aktionsgrupper er udpeget og godkendt af Erhvervsstyrelsen og
modtager midler fra EU og den danske stat. Hver aktionsgruppe får et
budget fra styrelsen og EU, som går til dels at støtte lokale projekter og
dels til at drive foreningen. De lokale aktionsgrupper er organiseret som
foreninger, der – i samspil med lokale borgere og andre foreninger - skal
skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

FAKTA
LAG Midt-Nordvestsjælland
• Er oprettet i efteråret 2014.
• Er gratis at være medlem af. Alle over 15 år
bosiddende i de fem kommuner kan melde
sig ind – det gøres på vores hjemmeside www.lag-midtnordvestsjaelland.dk
• Har uddelt 10,8 mio. kr. i 2015-2016, og kan
uddele ca. 3,8 mio. kr. til projekter årligt i
2017-2020.
• Ledes af en bestyrelse på 17 personer. Heraf
er 11 valgt blandt foreningens medlemmer,
fem er udpeget af kommunerne (én fra hver)
og en er udpeget af Region Sjælland.
• Har to ansatte koordinatorer, som har til
opgave at vejlede ansøgere og projektholdere,
samt naturligvis foreningens medlemmer.
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Hvad vil vi?
Vores vision
Midt-Nordvestsjælland er Københavns kreative
baghave, som fastholder og tiltrækker bosætning
og turisme igennem:
• Lokale fællesskaber
• Aktiv udnyttelse af de stedbundne ressourcer
• natur og friluftsliv
• fødevarer
• mange aktive seniorer
• kunst og design
• kulturhistorie
• tiloversblevne bygninger og arealer
Midt-Nordvestsjælland er udklækningssted for
innovative løsninger, der optimerer levevilkårene
og skaber arbejdspladser.

LAG Midt-Nordvestsjælland
• Er oprettet i efteråret 2014.

FAKTA

• Er gratis at være
medlem
af. Alleﬁre
over
15 år
Vi har
formuleret
mål
bosiddende i til
de realisering
fem kommuner
kan
melde
af vores vision:sig
ind – det gøres på vores hjemmeside.
1. At udvikle og styrke små og mellemstore
• Kan uddele mere
end 5,3 mio. kr. om året til
virksomheder.
projekter i årene 2015-2020 begge inklusiv.
2. At udvikle turismen for området som helhed.
• Ledes af en bestyrelse på 17 personer. Heraf
er 11 valgt blandt
foreningens
medlemmer,og
3. At styrke
entreprenørskab
fem er udpeget iværksætterkultur.
af kommunerne (én fra hver) og
en er udpeget af Region Sjælland.
4. At fastholde borgere og øge bosætningen.
• Har to ansatte koordinatorer, som har til
opgave at vejlede
ansøgere
og projektholdere,
Du kan
læse mere
om de ﬁre mål på
samt naturligvis
foreningens
de næste sider.medlemmer.
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MÅL1

At udvikle og styrke små
og mellemstore virksomheder
Vi ønsker at skabe og bevare arbejdspladser ved at hjælpe
vores små og mellemstore virksomheder, og ved at tilskynde
til at der skabes nye virksomheder.
Først og fremmest ønsker vi at skabe de bedste vilkår for, at
innovative ideer bliver til bæredygtige forretninger. Det gør vi
af ﬂere indlysende grunde: For det første vil de innovative
løsninger komme vores område til gavn. Dernæst vil det
gavne beskæftigelse og forhåbentlig også bosætning i
området. Og endelig vil det have økonomisk gavnlig effekt.
Realiseringen af dette mål hænger nøje sammen med mål 3,
hvor vi beskriver, hvordan vi ønsker at integrere iværksætteri
i uddannelsessystemet: Det vil være mere meningsfuldt at
gøre iværksætteri til et fag i skolen, hvis der er synlige
rollemodeller derude. Omvendt tror vi, det vil styrke de nye
virksomheders selvforståelse at få mulighed for at give deres
erfaringer videre.
Dernæst ønsker vi at skabe størst mulig synergi imellem alle
relevante aktører, til gavn for virksomhederne, ved at skabe
rammer for og tilskynde til dialog, netværk og kompetenceudvikling, både indenfor LAG'en, og med aktører nationalt og
internationalt.
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MÅL 2

At udvikle turismen
for området som helhed
Vi ønsker at udvikle og markedsføre vores område som et
selvstændigt, attraktivt og sammenhængende mål for både
danske og internationale turister. Vi vil markedsføre det naturskønne Midt-Nordvestsjælland som et attraktivt turistmål, med
mulighed for en-dagsture til hovedstaden.
Omvendt vil vi gøre det oplagt, at man som storbyturist også
besøger 'baghaven', når man nu alligevel er i København.
Vi vil sammenkæde, proﬁlere og bygge videre på de fyrtårne, der
allerede ﬁndes i form af f.eks. naturparker, havne og kyststrækninger og kulturhistoriske attraktioner og skabe nye - med fokus
på at gøre tilbuddene indtægtsgivende, med øget omsætning og
arbejdspladser til følge.
Vi vil gøre det oplagt for besøgende at blive længere tid i området
– også i skuldersæsonerne, og gerne året rundt.
Pakkeløsninger og overblik over alle områdets muligheder og
tilbud skal gøre det nemt at vælge Midt-Nordvestsjælland som
ferie-, frilufts- og udﬂugtsmål – og at blive der i dage-/ugevis.
Der skal være rundture og ruter, der som fælles projekter styrker
virksomheder undervejs - a la pilgrimsrute (overnatning, bespisning, friluftsfaciliteter, seværdigheder, relaterede produkter og
souvenirs). Vi vil bygge tilbuddene på den stedbundne kulturarv
og de stedlige traditioner – i respekt for vores område, befolkning
og for vores gæster.
Afgørende vil være at vi bruger de kompetencer, der er i hele
vores område. Vi mener det er vigtigt at tænke turisme som en
ressource for hele befolkningen og tilskynde til, at der skabes
netværk, samarbejder og merværdi, både turismeaktørerne
imellem og på tværs til andre erhverv, borgere, kommuner m.ﬂ.
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MÅL 3

At styrke entreprenørskab
og iværksætterkultur
Vi ønsker at gøre entreprenørskab og iværksætteri til en naturlig
del af befolkningens tænkemåde. Ved at integrere skoling i iværksætteri og innovativ tankegang i forskellige sammenhænge vil vi
gøre det til et naturligt valg at omsætte kreativitet og idérigdom
til virksomhed og levevej. Desuden vil vi synliggøre beskæftigelsesmulighederne i LAG-projekter overfor jobcentrene, og
muligheden for entreprenørskab i eksisterende virksomheder.
Igennem Innovationsworkshops for både børn, unge og voksne vil
vi skabe de nødvendige rammer for at iværksættertalenter bliver
opdaget og får mulighed for at modne og realisere deres ideer og
gøre dem til indtægtsgivende virksomheder.

MÅL 4

At fastholde borgere
og øge bosætningen
Vi ønsker at styrke borgernes identitetsfølelse og trivsel i vores
område som grundlag for at fastholde borgere og øge bosætningen. Herunder ønsker vi at højne livskvaliteten i de mindre
byer, hvor fraﬂytning har resulteret i tomme bygninger og forladte arealer. Vi vil understøtte nytænkende og helhedsorienterede
løsninger på hvordan byen igen gøres attraktiv for beboere og
potentielle tilﬂyttere.
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Hvad støtter vi?
Vi kan støtte projekter, som gennemføres i en eller ﬂere af de fem
kommuner, som vi dækker (Lejre, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og
Sorø). Når vi tildeler midler til projekter, er det for at fremme udvikling i
landdistrikterne. Det gør vi inden for de to følgende hovedtemaer:
Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at fremme jobog vækstskabende erhvervsudvikling inden for følgende temaer:
• Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder
• Erhvervssamarbejde
• Innovation
Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål
at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne inden
for følgende temaer:
• Basale servicefaciliteter
• Fornyelse i landsbyer
• Innovation

Odsherred

Kalundborg

Holbæk
Lejre
Sorø
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Hvilke effekter er
vi interesseret i?
En af de vigtigste forudsætninger for at vi kan støtte et projekt, er at det
er et udviklingsprojekt. Projektet skal skabe udvikling som giver sig til
udtryk i gavnlige effekter for det område, hvor det gennemføres, i mindst
fem år frem.
Vi er særligt interesseret i at støtte projekter, der:
• Der er nytænkende og skaber synlighed,
• Skaber og/eller bevarer arbejdspladser,
• Øger omsætningen hos virksomheden/organisationen,
• Tiltrækker nye turister,
• Kommer borgerne til gavn gennem bl.a. forbedret miljø og natur,
• Bidrager til forbedret udnyttelse af ressourcer (ressourceeffektivitet),
• Skaber nye fritids- og/eller naturaktiviteter,
• Giver borgerne adgang til nye eller forbedrede servicefaciliteter
i deres lokalområde,
• Øger den sociale sammenhængskraft i lokalbefolkningen.

Listen er ikke udtømmende, og vi anbefaler altid at du tager en snak med
vores koordinatorer om dit projekt og mulighederne for støtte.

Hvem kan søge
om LAG-midler?
Afhængigt af om projektet er et erhvervsprojekt eller
et rammevilkårsprojekt (almennyttigt), så kan blandt
andre iværksættere, foreninger, lokalråd, borgere,
erhvervsorganisationer og små virksomheder søge
midler til deres spændende udviklingsprojekter hos os.
Ved små virksomheder forstås virksomheder, som har
færre end 51 fuldtidsansatte og hvis årsomsætning
svarer til mindre end EUR 10 millioner. Kommuner kan
også søge om midler under LAG-ordningen, men kun til
projekter som ikke falder under kommunens
sædvanlige drift.
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Hvordan prioriterer
vi de indkomne
ansøgninger?
Det vigtigste er, at projekterne er relevante i forhold til vores
udviklingsstrategi og målene deri.
Når vi bedømmer de indkomne ansøgninger sker det ud fra følgende
otte kriterier:
• Projektbeskrivelse
• Relevans
• Effekter
• Synlighed

• Lokal forankring
• Samarbejde
• Innovation
• Bæredygtighed

At tænke disse kriterier, og opfyldelsen af dem ind i dit projekt, og den
måde du beskriver det i ansøgningen, hjælper dig til at sikre at
projektet er støtteberettiget.
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Det skal du overveje, hvis du vil
GENERELT
• Godt begyndt er mere end halvt fuldendt når det gælder om at søge
LAG-tilskud. Derfor skal du være meget konkret omkring din projektidé og have undersøgt/beskrevet den grundigt, inden du begynder
at søge tilskud.
• Vi kan maximalt støtte dit projekt med 50 % af de udgifter, der er
tilskudsberettigede (for fødevareproducenter dog max 40 %). Du
skal på ansøgningstidspunktet kunne redegøre for, hvordan resten
af projektﬁnansieringen tilvejebringes.
• Da LAG-midler først udbetales EFTER projektafslutning, på baggrund
af dokumenterede afholdte og betalte udgifter, skal du selv kunne
skaffe den nødvendige likviditet i projektperioden, samt i perioden
hvor din anmodning om udbetaling af tilskuddet sagsbehandles. Det
tager typisk 3-6 måneder.
• Vi kan minimum støtte med 50.000 kr., så de tilskudsberettigede
udgifter til dit projekt skal mindst være 100.000 kr. (for fødevareproducenter mindst 125.000 kr.). Projekter med et budget under
100.000 kr. kan IKKE komme i betragtning.
• Vi anbefaler at du, også til store projekter, maximalt søger om
400.000 kr. i tilskud. Dette fordi vores bestyrelse ønsker, at midlerne
kommer en bred skare til gode.
• Der er en del dokumentationskrav forbundet med at søge om LAGtilskud, samt med at søge om udbetaling af bevilliget LAG-tilskud.
Sæt dig ind i reglerne inden du søger, for at sikre dig, at du kan og vil
bruge den tid på administration, som det kræver.

www.lag-midtnordvestsjaelland.dk
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søge LAG-tilskud til dit projekt
SÆRLIGT FOR ERHVERVSPROJEKTER
• Til erhvervsprojekter kan der maksimalt søges om offentligt tilskud
svarende til 200.000 Euro (dvs. ca. 1.49 mio. kr.). Da LAG-midlerne
består af EU-midler, skal du være meget opmærksom på reglerne
omkring de minimis-støtte.
• Da LAG-midlerne er offentlige midler, skal du være opmærksom på at
overholde reglerne omkring tilbud og udbud (gælder for bygge- og
anlægsprojekter over 300.000 kr. ex moms. Du kan læse mere om
bygge- og anlægsarbejde på hjemmesiden www.livogland.dk).

SÆRLIGT VEDRØRENDE ALMENNYTTIGE PROJEKTER:
• Ved almennyttige projekter forstår vi projekter, som ikke
gennemføres med gevinst for øje, men som kommer en bred, typisk
ubekendt, skare til gode.
• Frivillige timer kan indgå i projektet, også som en del af projektets
ﬁnansiering.
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Hvornår tildeler
vi midler?
Vi har typisk to årlige ansøgningsrunder. Fristerne ﬁnder du på
vores hjemmeside - www.lag-midtnordvestsjaelland.dk. Du kan
forvente, at få besked om vores bestyrelses stillingtagen til din
ansøgning, ca. 1 måned efter ansøgningsfristen. Bestyrelsen
meddeler enten indstilling til endeligt tilsagn eller afslag på din
ansøgning.
De ansøgninger, som indstilles til endeligt tilsagn, sendes til
legalitetskontrol i Erhvervsstyrelsen, som udsteder det endelige
tilsagn med godkendelse af budget.
Som hovedregel kan du forvente, at have det endelige svar på
din ansøgning, inden for ca. 4 måneder fra ansøgningsfristen.
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Hvordan
ansøger du?
Vi anbefaler altid, at du starter dit ansøgningsforløb med at kontakte vores
koordinatorer. De står klar til gratis at vejlede dig omkring ansøgning og
give dig sparring på dit projekt. Selve ansøgningen skal ske online, via det
skema du ﬁnder på vores hjemmeside www.lag-midtnordvestsjaelland.dk,
hvor du også ﬁnder links til de gældende bekendtgørelser og vejledninger.
Kom til os med din idé, vi er klar til at hjælpe dig med at søge tilskud.
Vores koordinatorer:
Michella Schack – ms@lag-midtnordvestsjaelland.dk – Tlf. 42 47 00 58
Stig Andersen – sa@lag-midtnordvestsjaelland.dk – Tlf. 30 45 93 91

LAG Midt-Nordvestsjælland

www.ReklameService.dk

Sekretariatets adresse:
LAG Midt-Nordvestsjælland, Skarridsøgade 40, 1. sal, 4450 Jyderup

