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LAG støtter rekordmange projekter på én gang og giver knap 4 mio. kr. i støtte 

Bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe (LAG) for Midt-Nordvestsjælland havde en særdeles travl mandag. Her 
gennemgik og drøftede man nemlig de 32 modtagne ansøgninger om støtte til projekter, der kan være med til 
at skabe liv og vækst i landdistrikterne i de fem kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø. 
Ved at hive og slide lidt i budgetterne lykkedes det faktisk bestyrelsen at finde penge til at støtte hele 18 – det 
er det højeste antal på én gang. Det samlede støttebeløb landede tæt på 4 mio. kr., der nu skal være med til at 
støtte LAG’ens fire hovedområder: Helt små virksomheder, øget turisme, iværksætteri og entreprenørskab 
samt bosætning. 

Et meget stærkt felt 

”Vi kan virkelig mærke, at man rundt omkring har fået øjnene op for LAG-ordningen – ikke mindst hos de helt 
små virksomheder og iværksættere. Det er vi rigtigt glade for. Også fordi vi er den eneste pulje inden for 
landbrugsprogrammet, der bliver målt på skabelse af arbejdspladser.”, udtaler formand Flemming Engtoft 
Larsen fra Kalundborg og fortsætter: ”Feltet var rigtig stærkt denne gang med virkelig gode projekter, og det 
var også grunden til, at vi bestræbte os på at give en hjælpende hånd til så mange som muligt. Det er 
fantastisk at opleve, hvordan LAG-støtten nogle gange er den X-faktor, der sikrer, at gode idéer får luft under 
vingerne og er med til skabe ny energi og liv i vores område.”  

Stor spændvidde – fra take-away og tang til ny uddannelse og superbistader 

De 18 udvalgte projekter spænder meget vidt. Lige fra kvalitetsmad leveret med afsæt i en række stationer, 
en helt ny uddannelse udenfor Sorø for naturstensmurere, forundersøgelser af muligheden for at etablere et 
nationalt videnscenter for Tang i Odsherred til udvikling af sundere bier og superbistader med afsæt i Lejre 
Kommune. 

De 18 støttede projekter er (med støttebeløbet angivet i parentes): 

 Fremtidssikring af et innovativt og turistorienteret Birthesminde (400.000 kr.) Holbæk Kommune 
 Facademurer-robot (400.000 kr.) Kalundborg Kommune   
 Forprojekt for etablering af "Dansk Videnscenter for Tang" (398.875 kr.) Odsherred Kommune 
 Præstegården Jyderups Gårdcafé/butik (325.741 kr.) Holbæk Kommune 
 Holbæk Art samtidskunst for alle - 24/7 (300.000 kr.) Holbæk Kommune 
 Uddannelsescenter for natursten - naturstensmurer (253.726 kr.) Sorø Kommune 
 Udstyr til Istidsruten (200.000 kr.) Alle 5 kommuner 
 Orangeri som restaurant på vingården på Røsnæs (200.000 kr.) Kalundborg Kommune 
 Økologisk Vineri på Røsnæs (200.000 kr.) Kalundborg Kommune 
 Udvikling af sunde og stærke bier (200.000 kr.) Lejre Kommune 
 Tøndehytter (166.000 kr.) Holbæk Kommune 
 Madstationen - sund kvalitets aftensmad til små stationsbyer (160.614 kr.) Sorø og Lejre Kommune 
 Stenlille oliemølle - Frisk pressede olier fra lokale afgrøder (120.500 kr.) Sorø Kommune 
 Støtte til at løfte en succesfuld hobby til en levedygtig virksomhed (112.386 kr.) Kalundborg Kommune 
 Havnebyens Kaffebar (106.000 kr.) Odsherred Kommune 
 Humlehaven (105.000 kr.) Holbæk Kommune 
 Opstart af cideri og cidernetværk (94.288 kr.) Lejre og Holbæk Kommune 
 "Fra Sæsonvirksomhed til Helårsvirksomhed" (75.000 kr.) Odsherred Kommune 
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Yderligere information 

Yderligere oplysning om LAG Midt-Nordvestsjælland kan fås hos: 

Formand Flemming Engtoft Larsen, flemmingengtoft@gmail.com / 51 31 64 56 

 

Vedlagt materiale 

 

Hårdt_arbejde.jpg – Foreningen LAG Midt-Nordvestsjælland har en frivillig bestyrelse på 17 medlemmer med 
repræsentanter fra de 5 kommuner. De var på særdeles hårdt arbejde, da hele 32 modtagne ansøgninger om 
projektstøtte skulle prioriteres. Yderst til venstre på billedet ses formand Flemming Engtoft Larsen. 

 

Flemming_Engtoft_Larsen.jpg – Formand for LAG Midt-Nordvestsjælland er stolt over sin bestyrelses 
engagement og lokalkendskab samt kvaliteten af de 32 ansøgninger, der er modtaget i denne 
ansøgningsrunde. 


