March 2011 | Netværkscentret | +45 33 95 89 89 | netvarkscenter@ferv.dk

NETVÆRKSINFO 6 / 17.3.2011

NETVÆRKSINFO
NetværksInfo i nyt design
Det har længe været et ønske at få gjort NetværksInfo’s
layout mere levende. Fremover vil vi anvende dette design, som du ser på nu, hvor der vil være flere billeder og
figurer til at supplere teksten.
Formålet med NetværksInfo er fortsat at informere og
bringe korte nyheder, som er relevante for arbejdet med
lokale aktionsgrupper. Forfatterne kan være jer som koordinatorer, formænd eller bestyrelsesmedlemmer, os i
Fødevareerhverv eller andre, der har noget på hjerte.
Det vil som hidtil være Netværkscentret, der er ansvarligt for nyhedsbrevet. Vi håber, det friske design kan inspirere jer til at bidrage med holdninger, visioner og nyttige informationer.
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Konstruktiv kritik efterlyses
Jeg erkender alles ret til at kritisere, men kun hvis det foregår på en konstruktiv måde…
Af Alex Würtz, LAG Holstebro og Herning.
Jeg efterlyste ifm. sidste koordinatormøde mindre tid på brok og mere tid til at drøfte muligheder. Jeg må desværre konstatere, at de sidste par møder i koordinatorregi har været seje. Jeg
oplever, at en lille håndfuld personer bruger flertallets tid på negativ kritik. Desværre vil der altid
være enkelte personer i alle systemer, der hellere fokuserer på problemer end løsninger og muligheder. Vores sidste møde var et godt eksempel på denne problematik. Efter knap to timer fra
start var vi 1½ time bagud i programmet, og vi fik ikke tid og mulighed for at bruge den planlagte
tid på de indlæg, der var planlagt.
Derudover opfordrer jeg til, at der skelnes mellem ”interne” og ”eksterne” møder. De to gæster
udefra, der kom og fortalte om muligheder omkring tilbud til SME’er ifm. innovation, må simpelthen tro, at vi er skøre og sandsynligheden for, at de følte, at de spildte deres tid, må være
stor. Vi fik os selv udstillet til eksterne gæster som nogle meget negative personer, og det er en
skam.
Igen blev der kun afsendt beklagelser over det, der ikke kunne lade sig gøre, i stedet for at se, at
her var der et tilbud til potentielle iværksættere og mindre virksomheder, der ønsker at udbygge
deres mikro-virksomhed. I øvrigt en ordning der har eksisteret længe, og som vi med stort held
har fortalt flere iværksættere om i LAG Herning og LAG Holstebro – en god mulighed for at vise,
at LAG’en er serviceminded og hjælper, når det er muligt.
Baseret på de mange ”spørgsmål”, vil jeg gerne anbefale Netværkscentret at overveje et teknisk
seminar, hvor udelukkende problemstillinger drøftes, således vi fremadrettet kan bruge koordinatormøderne til gensidig orientering og inspiration, og ikke som oplevet på det sidste, med megen tid på destruktiv kritik.
Lukker man dialogen, lukker man for udvikling – lad os overveje, at for hver negativ ting der påpeges, skal der fremhæves to positive ting. Eller begynd i det mindste med at sige noget positivt.
Et lille suk & bøn fra Vestjylland.
Alex
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Regionalt kursus for koordinatorer om den gode LAG-ansøgning
I løbet af marts måned vil alle koordinatorer modtage en invitation til et kursus om den gode ansøgning. Kurset er arrangeret efter ønske fra en række koordinatorer og henvender sig både til den
erfarne og den mindre erfarne LAG-koordinator, som gerne vil dele sine erfaringer om såvel projekter som projektansøgninger med andre koordinatorer.
Formålet med kurset er først og fremmest at drøfte, hvordan den ”gode” ansøgning ser ud fra henholdsvis et forvaltnings- og LAG-perspektiv, og i den forbindelse give deltagerne en kort gennemgang af udmøntningen af LEADER-metoden. FødevareErhverv vil på kurset give sit bud på den ”gode” projektansøgning, og bagefter vil der være lejlighed til i workshop at forberede medbragte projektansøgninger, der bidrager til at opfylde de lokale behov og samtidigt fuldt ud opfylder ansøgningskravene.
Det samme kursus gennemføres fem forskellige steder rundt i landet på nedenstående datoer fra
kl. 10.30-15.30. Så snart adresserne for kurserne er fastlagt, vil de blive meldt ud. Koordinatorerne
kan frit vælge, hvilket kursus de ønsker at deltage i. Datoerne er:
 Den 3. maj 2011
 Den 10. maj 2011
 Den 17. maj 2011
 Den 24. maj 2011
 Den 7. juni 2011
Yderligere oplysninger om kurserne, herunder adresser og tilmelding, vil fremgå af invitationen eller
kan fås ved henvendelse til Lykke Skjoldan i Netværkscentret (lse@ferv.dk).

Regionalt aftenkursus for formænd og bestyrelsesmedlemmer om LEADERmetoden og LAG-bestyrelsens opgaver
I løbet af marts måned vil alle formænd og bestyrelsesmedlemmer modtage en invitation til et kursus om anvendelsen af LEADER-metoden og LAG-bestyrelsens opgaver. Kurset er arrangeret efter
ønske fra en række bestyrelsesmedlemmer og henvender sig både til nye formænd og bestyrelsesmedlemmer og de, der har været med i længere tid.
Formålet med kurset er at give en overordnet gennemgang af grundlaget for de lokale aktionsgrupper, principperne for LEADER-metoden, bestyrelsens opgaver, udveksling af erfaringer og drøftelse
af emner, som bestyrelsesmedlemmerne har foreslået. Kurset vil endvidere indeholde en overordnet gennemgang af midtvejsevalueringen af Landdistriktsprogrammet vedrørende de lokale aktionsgrupper.
Det samme kursus gennemføres fem forskellige steder rundt i landet på nedenstående datoer fra
kl. 16.30-21.00. Så snart adresserne for kurserne er fastlagt, vil de blive meldt ud. Bestyrelsesmedlemmerne kan frit vælge, hvilket kursus de ønsker at deltage i. Datoerne er:
 Den 2. maj 2011
 Den 9. maj 2011
 Den 16. maj 2011
 Den 23. maj 2011
 Den 6. juni 2011
Yderligere oplysninger om kurserne, herunder adresse og tilmelding, vil fremgå af invitationen eller
kan fås ved henvendelse til Lykke Skjoldan i Netværkscentret (lse@ferv.dk).
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FISK: Internationalt netværksmøde på Bornholm
Den 23 - 25. maj bliver LAG-Bornholm og Netværkscentret
vært for et møde i FARNET (Fisheries Areas Network). FARNET i Bruxelles samler tre gang årligt medlemsstaternes administrerende myndigheder og netværksenheder til møde.
For første gang holdes mødet i et fiskeriområde – nemlig på
Bornholm.
Et af temaerne er samarbejde og lokale partnerskaber. Set på
europæisk plan er vi i Danmark nået langt med at gennemføre projekter i fiskeriområderne, og Bornholm har mange års
erfaring med netværk især inden for fødevarer og kunsthåndværk, som de nye aktionsgrupper i fiskeriområder kan
lære af.
På Bornholm og mange andre steder i Danmark arbejder vi
tæt sammen på tværs af landdistrikter og fiskeriområder.
Netop strukturen i Danmark som muliggør fælles aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder, er et af emnerne,
når der på mødet skal diskuteres fremtidige modeller til udvikling af fiskeriområder.
Der er naturligvis indlagt projektbesøg til de store træskibsprojekter i Nexø og Rønne, et besøg på lakse-klækkeriet og
der vil blive serveret masser af fisk og lokale fødevarer.

LAND: Danmark i top med at skabe liv på landet
Danmark er et af de EU-lande, der har fået sat flest aktiviteter i gang for at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Det er sket ved at lade lokale aktionsgrupper stå for at gennemføre projekter med tilskud fra
landdistriktsprogrammet. Find hele nyheden på FødevareErhvervs hjemmeside.

LAND: Har du modtaget en kode til LAGdatabasen?
På koordinatormødet i sidste uge præsenterede vi LAGdatabasen på det europæiske netværkscenters hjemmeside. Alle LAG’er har fået tilsendt en kode, der giver adgang
til at rette oplysningerne om LAG’en i databasen. Har du
ikke modtaget en kode til databasen, bedes du henvende
dig til Merete Jeppesen i Netværkscentret (e-mail: jepe@ferv.dk eller tlf.: 33 95 89 29).
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Rettelse: Takster for befordring
Netværkscentret har konstateret, at vi i sidste NetværksInfo har oplyst forkerte takster for befordringsgodtgørelse
pr. 1. januar 2011. Netværkscentret beklager fejlen. Taksterne til godtgørelse af befordring i bil eller på motorcykel pr. 1. januar 2011 er rettelig:
 2,00 kr. pr. km (den lave takst)
 3,67 kr. pr. km (den høje takst)

Nye oversigter over LAG-forbrug
På koordinatormødet i sidste uge efterlyste flere koordinatorer nye oversigter over LAG’ernes forbrug af midler til
projekter. Oversigterne er vedhæftet NetværksInfo og
viser tilsagn og udbetalinger til projekter blandt FISK- og
LAND-LAG’er. Ved LAND-LAG’erne er der yderligere skelnet mellem land-, yder- og mellemkommuner.

Nye LAG-danmarkskort

Kortene med oversigter over alle lokale aktionsgrupper i
Danmark er blevet opdateret, så de er helt up-to-date. Kortene kan hentes i pdf-format fra Landdistriktsprogrammets
hjemmeside.
Kortene findes også i powerpoint-format, hvis I skulle ønske
at gøre brug af kortene til et oplæg. Powerpointversionerne må ikke læges på hjemmesiden og er derfor
vedhæftet NetværksInfo.

NYT PÅ HJEMMESIDEN
Koordinatormødet: Præsentationer fra koordinatormødet
sidste torsdag ligger nu på
hjemmesiden.
LAG-koordinationsudvalget: Find
information om LAGkoordinationsudvalget her, bl.a.
forretningsorden og oversigt
over medlemmer.
Valg af LAG-repræsentanter:
Find information om valg af
LAG-repræsentanter til udvalg i
DK og EU. Valgene afholdes til
årsmødet.
Midtvejsevaluering af LDP: Find
pressemeddelelse og evalueringsrapporter her.

NETVÆRKSCENTRET
Nyropsgade 30
1780 København V.
+45 33 95 89 89 |
ter@ferv.dk
E-mail: netvaerkscenter@ferv.dk

Med venlig hilsen
Netværkscentret
Find os på webben:
www.landdistrikter.dk
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