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Orienteringsmøde om opstart af
lokale aktionsgrupper
31. marts 2022
Jyderup

Lokaldrevet udvikling
i de danske
landdistrikter og
fiskeriområder
For jer der vil bidrage til udvikling af
lokalsamfundet!
Bolig- og Planstyrelsen

Dagsorden
• Bolig- og Planstyrelsen præsenterer
• Kaffepause
• Erfaringer fra arbejdet i en lokal
aktionsgruppe
• Erfaringer fra en projektholder
• Afslutning og videre proces

LAG
EU prioriterer lokalstyret udvikling gennem lokale aktionsgrupper
Den fælles europæiske landbrugsplan (CAP):
•

Målsætning H: at fremme beskæftigelse, vækst, kønsligestilling, herunder kvinders
deltagelse i landbruget, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne, herunder
cirkulær bioøkonomi og bæredygtigt skovbrug

Den danske strategiske plan:
•

Formålet med LAG-ordningen er at styrke den socioøkonomiske struktur og udvikling i
landdistrikterne, både hvad angår erhvervsudvikling, rammevilkår, bæredygtig udvikling
og grøn omstilling gennem LEADER-tilgangen.

•

Gennem ordningen understøttes en afbalanceret udvikling af landdistrikternes økonomi
og levevilkår, inklusiv etablering af arbejdspladser og fastholdelse af beskæftigelsen i
andre erhverv end landbruget.
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FLAG
Lokale aktionsgrupper i udpegede fiskeriområder
National ordning for fiskeriområdet i 2021 - 2023
•

Fiskeriaftalen for 2021 – 2023 – National FLAG-pulje

•

FLAG’er fra programperioden 2014 – 2020 har i 2021 og 2022 indgået aftale om at
indstille projekter med national finansiering, ikke EU-finansieret

2024 - 2027
•

Fortsat national FLAG-pulje?

•

FLAG som en del af det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram?

•

Etablering følger EU’s regler
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Økonomi
LAG – politisk aftale om 93 mio. kr. årligt i perioden 2023 til 2027
FLAG – politisk aftale om 16 mio. kr. årligt i perioden 2021 – 2023
I 2022 reduceres beløbet med midler til opstart af aktionsgrupper
190.000 kr. til de aktionsgrupper, der godkendes efter indsendelse af
interessetilkendegivelse
2023 - 2027
Fordeles til de udpegede områder efter en fordelingsnøgle, som offentliggøres snarest.
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LEADER
”bottom-up”

Samarbejdsprojekter

Tværsektoriel
Områdebaseret

Partnerskab
(lokal
aktionsgruppe)
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Udviklingsstrategi

Samarbejde
mellem
partnerskaber

LEADER
Lokaldrevet udvikling i landdistrikterne
og fiskeriområderne

Kommissionen:
•

Merværdien af LEADER

•

Diversitet

•

Samarbejde

Territorie område

Partnerskab
(lokal aktionsgruppe)
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Udviklingsstrategi

Områder - LAG
Jylland og øer
Brønderslev
Billund
Frederikshavn
Hedensted
Hjørring
Vesthimmerland
Ikast-Brande
Jammerbugt
Morsø
Thisted
Læsø
Rebild
Mariagerfjord
Favrskov
Odder
Syddjurs
Norddjurs
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Skive
Viborg
Struer
Holstebro
Lemvig
Ringkøbing-Skjern
Vejen
Fanø
Varde
Haderslev
Sønderborg
Aabenraa
Tønder
Samsø
Fyn og øer
Assens
Faaborg-Midtfyn

Kerteminde
Langeland
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Svendborg
Ærø

Odsherred
Lejre
Kalundborg
Halsnæs
Gribskov
Frederikssund
Bornholm

Sjælland og øer
Guldborgsund
Lolland
Vordingborg
Næstved
Faxe
Stevns
Sorø
Slagelse
Holbæk

27 småøer organiseret i
Sammenslutningen af
Danske Småøer

Områder - FLAG
Jylland og øer
Frederikshavn
Thisted
Hjørring
Jammerbugt
Morsø
Læsø
Norddjurs
Lemvig
Ringkøbing-Skjern
Struer
Esbjerg
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Fyn og øer
Kerteminde
Langeland
Ærø
Sjælland
Gribskov
Bornholm
Udvalgte småøer (vil fremgå af
Småøernes udviklingsstrategi)

Proces og tidsplan
Overordnet overblik
•

Informationsmøde - varslet med 14 dage efter bekendtgørelsen træder i kraft (primo april)

•

Interessetilkendegivelse – senest 12. maj til BPST

•

BPST sagsbehandling – senest 20. maj (godkendelse/afslag)

•

Afholdelse af generalforsamling – varslet med 14 dag, afholdes senest 31. august

•

Dokumentation foreningens oprettelse og ansøgning om 190.000 kr. – senest 9. september

•

Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi (LUS) – senest 18. november

•

Indstillingsudvalg godkendelse af LUS – godkendelse tidligst i 2023

•

Ansøgningsrunder åbner i februar - marts 2023

•

Kurser 2023
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Proces

Januar 2023
18. november 2022
9. september 2022

12. maj 2022

Godkendelse
Udviklingsstrategi
Stiftende generalforsamling
Informationsmøde
Enighed om grundlag
for interessetilkendegivelse
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Dokumentation, CVR,
Nemkonto,
anmodning om
190.000 kr.

Inddragelse af
partnerskab og
udarbejdelse

Indstillingsudvalg,
godkendelse og drift
fra 2023

• Informationsmøde
Skal varsles med 14 dage efter den 1. april 2022, (når bekendtgørelsen træder i kraft)
•

Samling af partnerskabet i det lokale område

•

Information om det kommende arbejde

•

Beslutning om dækning af området, som den kommende aktionsgruppe skal omfatte

•

Beslutning (simpelt flertal) om at fortsætte processen

•

Sandsynliggørelse af, at den kommende aktionsgruppe har økonomisk kapacitet og
kompetencer til at gennemføre strategien, fx gennem ansættelse af koordinator på 30
timer

•

Vælge en repræsentant, der
• varetager det kommende arbejde med at udfylde og indsende
interessetilkendegivelsen til Bolig- og Planstyrelsen
• står for indkaldelse til den stiftende generalforsamling

•

Alt dette skal nedfældes i interessetilkendegivelsen
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Interessetilkendegivelse
Skabelon findes på livogland.dk efter bekendtgørelsen træder i kraft (primo april)
Skal udfærdiges efter eller i forbindelse med informationsmødet
Skal underskrives af dirigent og referent fra informationsmødet
Skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest den 12. maj 2022
Bolig- og Planstyrelsen sagsbehandler senest den 20. maj 2022
Efter Bolig- og Planstyrelsens godkendelse kan der indkaldes til stiftende generalforsamling
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Stiftende generalforsamling
Indkaldes med 14 dages varsel efter Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af
interessetilkendegivelse
•

Dagsorden i henhold til standardvedtægter i bekendtgørelsen

•

Fremmødte personer over 15 år med fast bopæl i det geografiske område er
stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling

•

Generalforsamling skal afholdes senest 31. august 2022

•

Valg af bestyrelse

Opfølgning:
Indsendelse af ansøgning om godkendelse af en tilskudsberettiget aktionsgruppe
Skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest 9. september – gerne før.
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Bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe

Foreninger

Off. myndigheder

Fiskeriaktører
Lokale borgere
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Virksomheder
og erhvervsorg.

Dokumentation efter GF
Sidste frist for indsendelse til BPST – 9. september 2022
•

Dokumentation for foreningens oprettelse

•

LAG, FLAG eller integreret aktionsgruppe?

•

Foreningens vedtægter

•

Bestyrelsens sammensætning

•

CVR-nr.

•

Bankkonto oprettelse

•

Anmodning om udbetaling af 190.000 kr.

Fast beløb på 190.000 kr. til dækning af alle opstartsomkostninger til de områder, hvis
interessetilkendegivelse godkendes.
Skabelon vil være tilgængelig på livogland.dk
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Lokal udviklingsstrategi
Sidste frist for indsendelse til BPST – 18. november 2022
Skabelon vil være at finde på livogland.dk
Samle partnerskabet, afholde workshops, skrive udviklingsstrategi (LUS)
1)

afgrænsning af det område og den befolkningssammensætning, som strategien dækker,

2)

processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien,

3)

en analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af områdets styrker, svagheder,
muligheder og trusler,

4)

målsætningen for strategien, herunder målbare mål for resultater og tilknyttede planlagte aktioner,

5)

en beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes
kapacitet til at gennemføre strategien,

6)

en finansieringsplan for strategien med oplysning om den planlagte tildeling fra de relevante fonde, og

7)

aktionsgruppens egne prioriteringskriterier relateret til udviklingsstrategien for udvælgelse af
projektansøgninger til tilskud.
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Indstillingsudvalg
Nedsættelse af indstillingsudvalg til godkendelse af udviklingsstrategier
•

Det er et krav fra EU, at der skal nedsætte et udvalg til godkendelse af
udviklingsstrategierne.

•

Opgaven er at bistå Bolig- og Planstyrelsen med at vurdere om udviklingsstrategierne
lever op til kravene, er realistiske og imødekommer lokale behov og udfordringer

•

Sammensættes efter forordningens kriterier – myndigheder, interesseorganisationer,
landdistriktsaktører og eksperter

•

Udvalget nedsættes senest efter sommerferien 2022

•

Udviklingsstrategierne indsendes senest den 18. november 2022.
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Godkendelse af LUS
Lokale udviklingsstrategier kan først godkendes efter 1. januar 2023
•

Kan først godkendes i den ”rigtige” programperiode

•

Opstarten er muliggjort af en Overgangsforordning

•

Tentativ dato for møde vedr. godkendelse af udviklingsstrategier – uge 2 i 2023

•

Herefter sender Bolig- og Planstyrelsen en godkendelse til aktionsgrupper, hvis
udviklingsstrategi er godkendt.

•

Disse aktionsgrupper er herefter officielt at betragte som aktionsgrupper, der kan være
en del af det kommende program.

•

Hvis udviklingsstrategien ikke godkendes, kan aktionsgrupperne ikke få tilsagn til drift og
en ramme til indstilling af projekter under EU-programmerne.
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Igangsætning i 2023
Efter officiel godkendelse i januar
Aktionsgruppe
•

Evt. ansættelse/engagement af koordinator, hvis det ikke allerede er sket

•

Anmodning om a conto udbetaling af driftsmidler

•

Annoncering af ansøgningsrunder

•

Hjemmeside skal være kørende så hurtigt som muligt, så ansøgningsrunder kan
annonceres lokalt

Bolig- og Planstyrelsen
•

Lovgrundlaget (bekendtgørelser) og vejledninger skal være på plads (senest 1.1.2023)

•

Lancering af nyt IT-system til brug for både ansøgninger og til drift af aktionsgrupper

•

Afholdelse af kurser for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer
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Lovgrundlag
Foreløbig plan for bekendtgørelser og vejledninger
De nye forordninger er godkendt
Den danske strategiske CAP-plan – forventes godkendt af Kommissionen til august 2022
Opstartsbekendtgørelse – primo april 2022
Vejledning om opstart og etablering – primo april 2022
Driftsbekendtgørelse – 1. oktober 2022 (foreløbig plan)
Vejledning om opstart og etablering – 1. oktober 2022 (foreløbig plan)
Tilskudsbekendtgørelse – 1. januar 2023
Vejledning om tilskud – 1. januar 2023
•
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Hvad med den nye lov for landdistriktsområdet – og for fiskeriområdet?

Afslutning
Spørgsmål?
Noget vi skal tage med videre?
Opfølgende, digitalt, møde torsdag den 7. april fra kl. 19.00 – 21.00
• Gennemgang af denne præsentation
• Opfølgende spørgsmål afklaret og besvaret
Efter den 7. april
• Endelig udpegning af områder afklaret og økonomisk fordelingsnøgle
• Q & A opdateres løbende på Livogland.dk
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Tak for ordet
Bolig- og Planstyrelsen
netvaerkscenter@bpst.dk
4171 7830

