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Ny Ny Ny Ny grøn grøn grøn grøn LAGLAGLAGLAG----pulje pulje pulje pulje er et hiter et hiter et hiter et hit 

Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at den grønne omstilling står højt på den politiske dagsorden. 

Det mærker man også i den lokale aktionsgruppe (LAG) for Midt-Nordvestsjælland, hvor man fredag havde 

deadline for ansøgninger til en ny pulje, der skal fremme grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Puljen er på 

knap 1.8 mio. kr., og de skal nok komme ud at arbejde, da der er søgt for i alt 4,2 mio. kr. Imponerende, siger 

formanden.  

LAG Midt-Nordvestsjælland har været spændte på søgningen, da der er tale om en helt ny pulje. Den så 

nemlig først dagens lys for kun 3 måneder siden. ”Vi må give erhvervsminister Simon Kollerup, at han så helt 

rigtigt, da han valgte LAG’erne til den vigtige opgave med at bygge bro imellem de grønne penge og de lokale 

iværksættere og foreninger, der med nye løsninger kan bidrage til den grønne omstilling og bæredygtig 

udvikling.”, udtaler formand Flemming E. Larsen og fortsætter: ”Vi er tæt på de lokale, så på trods af kort tid 

er det lykkedes at komme i kontakt med rigtigt mange grønne ildsjæle. Derfor er det også mit håb, at den 

store interesse er med til at sikre, at vi også fremadrettet vil have en grøn pulje, der kan supplere den 

almindelige LAG-pulje som alle kan søge til projekter, der skaber liv og vækst i landdistrikterne her i Holbæk, 

Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommune.” 

Knap 4 mio. kr. i næste LAG-pulje med ansøgningsfrist 27. marts 

Den grønne pulje er en ekstrapulje, så 27. marts 2020 har LAG Midt-Nordvestsjælland igen ansøgningsfrist. 

Denne gang på den sædvanlige pulje, hvor alle kan søge, og hvor man forventer at have knap 4 mio. kr. at 

gøre godt med. 

Som en hjælp til virksomheder, foreninger eller personer, der overvejer at søge penge fra marts-puljen, 

afholder LAG informationsmøde tirsdag 3. marts kl. 19.00-20.30 i Jyderup. Tilmeldingen til mødet er allerede 

åbnet og skal ske inde på LAG Midt-Nordvestsjællands hjemmeside lag-midtnordvestsjaelland.dk, hvor man 

også kan læse mere om LAG-ordningen. 

 

Yderligere information 

Yderligere oplysning om LAG Midt-Nordvestsjælland kan fås hos: 

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

 

LAG-bestyrelse.jpg – Den frivillige bestyrelse i LAG Midt-Nordvestsjælland kommer på hårdt arbejde, når den i 

starten af februar skal fordele de knap 1,8 mio. kr. i en ny grøn pulje. Her ses de ved en tidligere lejlighed med 

formand Flemming E. Larsen yderst tv. 


