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NETVÆRKSINFO
Gastronomisk hæder til LAG-koordinator
Sekretariatsleder for LAG-Bornholm,
Hans-Jørgen Jensen modtog den 2.
april Det Danske Gastronomiske Akademis hædersdiplom i kategorien gastronomisk initiativ.
Det startede for 15 år siden hvor HansJørgen var med til at starte Regional
Madkultur på Bornholm og nu har fået
papir på nytten af sit arbejde. Det gastronomiske Akademi fremhæver i sin
motivation for hæderen det langvarige
arbejde med netværk af småproducenter på Bornholm, der arbejder for at sikre lokal afsætning og produktudvikling af kvalitetsfødevarer. Det skaber et vækstlag og nye
indtjeningsmuligheder i land-bruget og giver et nyt syn på fødevarer
som man traditionelt forbinder med Sydeuropa.
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Hans-Jørgen selv fremhæver LAG-bestyrelsen, der har set værdien af et langvarigt netværkssamarbejde
på fødevareområdet. ”De har set perspektivet i at fastholde og udvikle Bornholms identitet som en ø
med gode fødevareoplevelser, og de har givet mig lov til at arbejde for det” siger Hans-Jørgen til NetværksInfo. Han fremhæver også småproducenterne, for uden deres aktive medvirken var der ikke skabt
synlige resultater.
Et hædersdiplom på væggen får ikke Hans-Jørgen til at slutte arbejdet med de bornholm-ske fødevarer.
Der er stadig et stort potentiale, som ikke er udnyttet, og han taler ivrigt om, hvordan der skal arbejdes
videre med de gode historier om de lokale fødevarer og koble dem sammen til nye fødeoplevelser.
I Netværkscentret er vi glade for, at LAG-arbejdet bærer frugt og bliver synligt i en større sammenhæng.
Det viser værdien af LAG- arbejdet. Vi siger tillykke til Hans-Jørgen og ser frem til nye fødevareoplevelser.

LAG - Hvem netværker med hvem?
Netværk og samarbejde er helt centrale elementer i arbejdet med LEADER-metoden og lokale aktionsgrupper. I Danmark har vi nogle formelle netværk i relation til aktionsgrupperne, som Netværkscentret
initierer, og som er velkendte. Men det er ikke nødvendigvis helt velkendt for alle, hvem aktionsgrupper
ellers netværker med. Når netværk forgrener sig regionalt og lokalt, på tværs af landdistrikter og fiskeriområder, er det straks sværere at bevare overblikket. Det kan for eksempel være givtigt at vide om flere
aktionsgrupper i en region samarbejder, og i givet fald om hvad. Er det tematiske netværk, eller er det
bred erfaringsudveksling?
I Netværkscentret mener vi således, at der er opstået et behov for et netværks-danmarkskort - et nyt og
mere detaljeret kort over vores netværk - hvis vi skal bevare overblikket og bruge af hinandens erfaringer. Formålet er at gøre det lettere at skabe nye netværk, trække på viden i eksisterende netværk og få
inspiration til både aktionsgruppernes bestyrelse og koordinator, men også til gavn for lokale ildsjæle.
Netværkscentret igangsætter efter påske udarbejdelsen af kortet, og alle LAG’er vil blive kontaktet med
tilbuddet om at bidrage til det nye netværks-landkort. Har du allerede nu idéer til arbejdet med kortet,
er du velkommen til at kontakte René Kusier (rk@ferv.dk) eller ringe til Netværkscentrets hotline på tlf.
33 95 89 89.

Videnpiloter i små virksomheder
80 små danske virksomheder har via Forsknings- og Innovationsstyrelsen fået tilskud til ansættelse af en
akademiker – en videnpilot. Gennem ordningen kan virksomheder med under 100 ansatte få tilskud til at
ansætte en højtuddannet medarbejder, der skal gennemføre et konkret innovations- og udviklingsprojekt for virksomheden.
Antallet af henvendelser er i de seneste måneder steget med næsten 300 procent i forhold til antallet af
henvendelser i en normal måned før finanskrisen. Midlerne for 2011 er nu brugt, men der forventes at
være midler igen i 2012. Læs mere om initiativet ”Videnpiloter” her.
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Sådan er LEADER implementeret i EU
På initiativ af LEADER-udvalget er der udarbejdet to rapporter om implementeringen af LEADER-metoden i EU-medlemslandene. Der er tale
om
 en "hovedrapport" (Extended Report), og
 et supplementet til hovedrapporten.
Rapporterne er udarbejdet via bidrag fra forskellige ministerier, netværkscentre, LAG'er og interesseorganisationer. Netværkscentret i
Danmark har bidraget til begge rapporter.
Download rapporterne her (nederst på siden) og læs mere om baggrunden for udarbejdelsen af dem. Der er udarbejdet et resumé af hovedrapporten, som du også kan finde via linket.

LEADER-udvalget – info fra Connie Skovbjerg
I november 2010 afholdtes der møde i LEADER-udvalget i Bruxelles,
hvor bl.a. LAG’ernes repræsentant i udvalget, Connie Skovbjerg, deltog.
Connie Har efterfølgende udarbejdet referat af mødet – se vedhæftede
til NetværksInfo. Referatet er til orientering til samtlige LAGinteressenter og er netop nu aktuelt, da der snart – under LAGårsmødet i juni – afholdes valg til LEADER-udvalget. Referatet kan give
kommende kandidater indtryk af, hvilke emner LEADER-udvalget arbejder med.

EU’s LAG-database og adgangskoder
Som nævnt under koordinatormødet i marts har alle LAG’er i EU nu
adgang til deres egen profil i en LAG-database på det europæiske netværkscenters hjemmeside. Se LAG-databasen her. Det europæiske netværkscenter (ENRD / Contact Point) har sendt alle LAG’er adgangskoder
til profilen, men en del er ikke kommet frem. Det kan bl.a. skyldes, at
nogle af de e-mailadresser, der er sendt til, ikke længere er aktuelle.
Contact Point er derfor i gang med at sende koderne endnu engang i
håbet om, at alle nu modtager dem. Har din LAG allerede modtaget en
kode, skal du blot se bort fra e-mailen.
Sammen med koden sender Contact Point information om de værktøjer, der er tilgængelige for alle, på deres hjemmeside, bl.a. fora til udveksling af information om forskellige temaer. Skulle du have spørgsmål
vedr. databasen, er du velkommen til at rette henvendelse til Merete
Jeppesen i Netværkscentret (jepe@ferv.dk eller 33 95 89 29).
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NYT PÅ HJEMMESIDEN
Er oplysningerne for din LAG
korrekte?
Netværkscentret
arbejder
løbende med at holde kontaktoplysningerne for LAG’er
opdaterede og for at de oplysninger, der ligger på vores
hjemmeside er aktuelle, så
støttemodtagere og andre
med interesse i LAG-arbejdet
let kan få kontakt til en aktionsgruppe. Engang imellem
hopper informationskæden
dog af og en opdatering kan
smutte. Vi skal derfor bede jer
om tage et kig på vores
hjemmeside og tjekke, at de
oplysninger, der ligger om din
LAG er aktuelle? Er det ikke
tilfældet bedes du give besked
til netvaerkscenter@ferv.dk.
Tak for det.
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Påmindelse om tilmelding til regionale kurser
I NetværksInfo informerede vi om, at vi i foråret 2011 afholder regionale kurser for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer for de
lokale aktionsgrupper. Hermed en påmindelse om at fristen for at
tilmelde sig kurserne er fredag den 15. april. Læs mere om kurserne
her.

Erhvervsdialogmøde
Den lokale aktionsgruppe på Nordfyn (LAG Nordfyn) og Fødevareministeriets Netværkscenter inviterer erhvervsråd og lokale aktionsgrupper (LAG´er) til dialogmøde om erhvervsudvikling i de danske
landdistrikter og fiskeriområder. Også lokale erhvervsråd inviteres
og formålet med dialogmødet er at sætte fokus på samspilsmulighederne for at støtte op om den lokale erhvervsudvikling, herunder
at fremme kendskabet til hinanden og danne netværk. På dialogmødet kan koordinatorer og bestyrelsesmedlemmer høre om og bidrage med erfaringer og udfordringer med at få skabt erhvervsudvikling
og arbejdspladser i landdistrikterne. Mødet afholdes den 8. juni kl.
10 – 15 på Ditlevsdal Bisonfarm. Bisonfarmen har modtaget landdistriktsmidler fra LAG Nordfyn og er aktionsgruppens største fyrtårnsprojekt til dato. Mere information og invitationer udsendes
snarest, men reservér allerede nu datoen.
Find arrangementet i kalenderen på Landdistriktsprogrammet
hjemmeside.

Tomme bygninger – bruges til hvad?
I samarbejde med Genanvend Gården indbyder Landsforeningen for
Landboturisme i foråret 2011 til orienteringsmøder om mulighederne for udnyttelse af tiloversblevne driftsbygninger. Det næste møde
afholdes onsdag den 17. maj på Lille Grynborg, Blommenslyst. Der
vil være oplæg ved bl.a. chefkonsulent Peter Tom-Petersen fra
Dansk Bygningsarv og sekretariatsleder Silke Lorenzen fra Landsforeningen for Landboturisme. Find mere information om arrangementet via hjemmesiderne for Landsforeningen for Landboturisme og
Genanvend Gården.
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Status for udbetalinger 2. kvartal 2011
I forbindelsen med behandling af de årlige dokumentationer for
anvendelsen af aconto-beløb i 2010, er FødevareErhverv blevet
forsinket med at udbetale aconto for 2. kvartal 2011. Dette gælder
især i forhold til LAG-FISK og de LAG’er, som har indsendt dokumentationen for 2010 efter indsendelsesfristen den 1. marts. Vi
beklager forsinkelsen og forventer at have alle udbetalinger på
plads senest den 1. maj.
Vi gør desuden opmærksom på, at vi har stillet behandling af
acontoudbetalinger i bero for de lokale aktionsgrupper, som endnu ikke har indsendt dokumentation for 2010.

Fejl i udbetalinger - 2. kvartal 2011
På grund af en teknisk fejl i vores udbetalingssystem er nogle udbetalinger for 2. kvartal 2011 ikke korrekte. De LAG’er, som har
fået et mindre beløb udbetalt for 2. kvartal end angivet i kvitteringsbrevet fra Netværkscentret, vil modtage en udbetaling på
differencen senest den 1. maj.

UDVIKLINGSSTØTTEKONTORET
E-mail:
udviklingsstotte@ferv.dk
Telefontid:
Mandag – torsdag: 9 - 16
Fredag: 9 - 15
Alle e-mails bedes sendt til kontorpostkassen.

NETVÆRKSCENTRET
E-mail:
netvaerkscenter@ferv.dk
Hotline:
Dagligt mellem 10 – 12
Find os på webben:
www.landdistrikter.dk

Håndbøger til den nye bestyrelse
I anledning af at det er tid for generalforsamlinger vil vi minde om,
at der findes to håndbøger til bestyrelserne til brug for bestyrelsesarbejdet:
 Håndbog for lokale aktionsgrupper (Håndbog 1)
 Håndbog for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter
(Håndbog 2)
Find evt. flere materialer til brug for frivilligt foreningsarbejde hos
Center for Socialt Frivilligt Arbejde.

Personalenyt - Netværkscentret
Efter fire år i Netværkscentret er tiden kommet, hvor Ditte Mandøe Andreasen og Gitte Elton Nielsen skal videre i turnus. Ditte og
Gitte stopper begge i Netværkscentret pr. 1. maj og starter efterfølgende i Naturstyrelsen, for Gittes vedkommende Naturstyrelsen
på Bornholm. Samme dag kan Netværkscentret byde velkommen
til to nye kollegaer Gert Kristoffersen og Fatemeh Shahmarvand,
som rokerer til Netværkscentret fra henholdsvis Plantedirektoratet
og IT-udviklingskontoret i FødevareErhverv.
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