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Bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland havde den store pengepung fremme tirsdag aften. Her uddelte den 

3,9 mio. kr. i støtte til 14 projekter, der havde søgt i årets første ansøgningsrunde. På trods af det store beløb 

forventes der at blive uddelt yderligere 2,4 mio. kr., når der er sidste chance for at søge i år 28. april kl. 23.59. 

Høj kvalitet i projekter sikrer over halvdelen af ansøgerne støtte 

Bestyrelsen havde 16 ansøgninger at vælge imellem, da de skulle indstille årets første projekter til LAG-støtte. 

”Kvaliteten af ansøgningerne og projekterne har været meget høj denne gang”, fortæller formand Flemming 

E. Larsen og fortsætter: ”Derfor er det også en fornøjelse, at vi mod sædvane har været i stand til at støtte 

langt over halvdelen af de modtagne ansøgninger. I alt går vi ind og støtter 14 projekter med i alt 3,9 mio. kr. 

Balancen mellem erhverv og almennyttige projekter er også god, men det mest slående er, at det virkelig er 

landet og de mindre byer, der har fået del i pengene denne gang. Det er dejligt at se den virkelyst ude i vores 

landdistrikter, hvad enten vi taler små lokale iværksættere eller aktive lokale foreninger.” 

Bred vifte af formål har fået støtte – bl.a. mølleri, skatepark og udendørs fællesskabsrum 

”Karakteren af de indstillede projekter viser, hvor bredt LAG-ordningen kan støtte. Lige fra et mølleri ude på 

landet i Odsherred, et par mikrobryggerier, en skatepark til unge mennesker i Svinninge over et vandrehjem i 

Jyderup til udendørs fællesskabsrum i flere mindre bysamfund og en styrkelse af rammerne for kulturlivet i 

Dianalund og omegn.” 

Årets næste – og sidste – ansøgningsfrist er 28. april 2022 

LAG Midt-Nordvestsjælland har kun to ansøgningsrunder i 2022, og den ene er altså allerede afviklet. ”Sidste 

ansøgningsmulighed i år er 28. april, så det gælder om at holde sig til. Derefter går der nemlig et års tid inden 

næste LAG-ansøgningsrunde i 2023. Vi vil bl.a. gerne se flere erhvervsprojekter. Det er nemlig noget af det 

unikke ved LAG-ordningen, at vi også kan støtte iværksættere og små virksomheder.” 

Infomøde for nye ansøgere i slutningen af marts 

”Jeg vil opfordre til, at man starter i god tid og tager fat i LAG-koordinatorerne for sparring. Via hjemmesiden 

og Facebook vil vi også annoncere et informationsmøde, der forventes at ligge i slutningen af marts måned. 

Erfaringsmæssigt er det meget svært at lave en god LAG-ansøgning, hvis man starter et par dage før fristens 

udløb.”, slutter Flemming E. Larsen. 

Yderligere information 

Yderligere oplysning om LAG Midt-Nordvestsjælland kan fås hos: 

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

 

Faktaboks 

De indstillede projekter er (støttebeløb samt beliggenhed, hvis det ikke fremgår af projekttitlen): 

Projekt Skolesti (Nr. Asmindrup) ......................................................................................................  400.000 kr.  

Atelier Skoven (Sorø) ........................................................................................................................  400.000 kr.  

Havsmosegård Cider & Øl (Vester Såby) ..........................................................................................  400.000 kr.  
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Fremtidssikring af Svinningegården Gods - omdannelse af kornmagasinet til gildesal (Svinninge)  400.000 kr.  

Jyderup vandrehjem .........................................................................................................................  400.000 kr.  

Skatepark i Svinninge ........................................................................................................................  400.000 kr.  

Mølleri på Møllebjerggård (Skaverup) .............................................................................................  378.855 kr.  

Funktionelt forbedret adgang på Kunstnergaarden (Dianalund) .....................................................  300.000 kr.  

Udendørs forsamlingshus i Bjergesøs Hjerte ...................................................................................  235.588 kr.  

11eren - et aktivt og socialt samlingspunkt for Ejby og omegn .......................................................  200.000 kr.  

Naturkokkens - Pop-Up spisested som vindue for Geopark Odsherreds besøgsmark (Asnæs) ......  131.600 kr.  

En helt igennem historisk overnatning (Asnæs) ...............................................................................  120.740 kr.  

Mobil saunagus for alle over 18 år (Kalundborg) ................................................................................ 62.256 kr.  

Stestrupholm Nanobryggeri ................................................................................................................ 53.000 kr. 

I alt ....................................................................................................................................    3.882.039 kr.  

 

Vedlagt materiale 

 

Indstillede.jpg – Der var god geografisk spredning, da LAG-bestyrelsen 1. marts uddelte i alt 3,9 mio. kr. til 14 

projekter. Med hele 5 indstillede projekter blev Odsherred topscorer. 

 


