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NETVÆRKSINFO
Koordinationsudvalget mødtes med ministeren
Indlæg ved Jørgen Damgaard, formand for Koordinationsudvalget

INDHOLD

Det nyetablerede koordinationsudvalg for Lokale Aktionsgrupper er kommet godt fra start og er allerede aktivt i flere sammenhænge som repræsentant for alle LAG’erne.
Koordinationsudvalget har en sammensætning med repræsentanter for yder- og landkommuner (4), mellemkommuner(2),
LAGs i fiskeriområder(2), småøernes LAG(1) samt tre tilforordnede repræsenterende Landdistriktsudvalget, Fiskeriudviklingsudvalget og LEADER-udvalget.
Den 3. maj var udvalget inviteret til møde hos fødevareminister
Henrik Høegh og havde et meget konstruktivt og givende møde, hvor mange aktuelle spørgsmål blev drøftet, bl.a. LEADERmetoden som et vigtigt værktøj, der i den kommende programperiode skal fastholdes som et omdrejningspunkt i arbejdet med udviklingen på landet og i kystnære områder.
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Samtidig konkluderede vi, at der skal være et mere målrettet
fokus på erhvervsudvikling og erhvervsrettede projekter. Mulighederne for en udvidelse af de finansielle rammer under
Landdistriktsprogrammet blev samtidig drøftes, herunder om
tilskudsordningen ”børne- og ungdomsaktiviteter” kunne indfases i de ordinære LAG-bevillinger, som nævnt i midtvejsevalueringen af Landdistriktsprogrammet.

Erhvervsprojekter i fokus

Likviditetsproblemet for projektholdere, smidige arbejdsgange, sondringen mellemkommune/landkommune og andre aktuelle emner indgik derudover i dialogen. Mødet var meget
positivt, og vi kunne helt tilslutte os ministerens forslag om, at
et sådant møde skulle være en fast årlig ”tradition”. En yderligere uddybning af de drøftede emner vil blive givet i forbindelse med årsmødet.

Likviditetsproblemet og
smidige arbejdsgange
En årlig ”tradition”

Anvendelse af korrekt indstillingsnotat fremmer sagsbehandlingen i Udviklingsstøttekontoret
Netværkscentret sendte den 20. og 21. maj 2010 e-mail til
hver enkelt LAG med et "nyt" udkast til LAG’ens individuelle
indstillingsnotat. Det "nye" indstillingsnotat var blot en sammenskrivning af det tidligere standardindstillingsnotat og det
tilhørende individuelle bilag med LAG’ens indsatsområder og
målsætninger.
Formålet med sammenskrivningen er at gøre det lettere for
bestyrelsen at tage stilling til, hvilke målsætninger et indstillet
projekt forventer at bidrage til at opfylde i LAG’ens udviklingsstrategi. Baggrunden var, at med ændringerne af de 3 LAG
bekendtgørelser for attraktive levevilkår, nye job og bæredygtig udvikling i marts 2009 blev der fra ministeriets side sat
yderligere fokus på, at ansøger skal godtgøre, hvordan projektet forventes at bidrage til opfyldelse af de kvantificerede målsætninger i den lokale udviklingsstrategi.
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Alle LAG’er modtog i 2010
et individuelt indstillingsnotat

Formålet er at koble projektet,
der indstilles,
til mål i udviklingsstrategien

Ved fremsendelsen bad Netværkscentret LAG’en sikre sig, at
de punkter i indstillingsnotatet, der vedrører LAG’ens målsætninger, var korrekte og afspejlede LAG’ens udviklingsstrategi
samt foretage de fornødne ændringer, såfremt LAG’en konstaterede uoverensstemmelser. Vi gjorde endvidere opmærksom
på, at alle indstillinger fremover skulle ske på det individuelle
indstillingsnotat, og at bestyrelsen er ansvarlig for, at indstillingsnotatet opdateres i takt med, at der foretages ændringer i
den lokale udviklingsstrategi.
Udviklingsstøttekontoret har imidlertid konstateret, at der er
mange LAG’er, som ikke anvender det fremsendte indstillingsnotat eller benytter et andet indstillingsnotat end det Netværkscentret fremsendte i maj 2010, hvilket besværliggør og
forsinker Udviklingsstøttekontorets behandling af ansøgninger.
På baggrund af ovenstående beder Udviklingsstøttekontoret
alle LAG’er om at anvende det fremsendte indstillingsnotat fra
og med datoen for dette NetværksInfo, idet sagsbehandlerne
hermed hurtigere kan danne sig et overblik over, om alle nødvendige oplysninger er til stede. LAG’en må således alene fortage ændringer i de rubrikker, der vedrører LAG’ens udviklingsstrategi. Alle øvrige rubrikker må ikke ændres, flyttes eller
slettes. Såfremt en rubrik ikke er relevant i forhold til en konkret ansøgning kan LAG’en undlade at udfylde den pågældende rubrik.
LAG'er, der har indsendt indstilling af ansøgninger til tilsagn
om tilskud forud for datoen for dette NetværksInfo, skal ikke
indsende et nyt indstillingsnotat, selvom det indsendte indstillingsnotat er forskelligt fra det indstillingsnotat Netværkscentret sendte til LAG'en i maj 2010. Såfremt LAG'en efter
datoen for dette NetværksInfo indsender andre indstillingsnotater end indstillingsnotatet fra maj 2010 eller en senere godkendt version heraf, vil behandlingen af sagen blive stillet i
bero, indtil Udviklingsstøttekontoret har modtaget det korrekte indstillingsnotat.
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LAG’en skal sikre,
at notatet afspejler
udviklingsstrategien

Mange LAG’er anvender
ikke rette indstillingsnotat

Anvend korrekt notat fremover
- bestemte felter skal udfyldes

Sagsbehandlingen sættes
fremover i bero
ved forkert indstillingsnotat
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Fransk LAG søger dansk partner
Den franske LAG ”Pays Voironnais” arbejder med bi-farme og de
miljømæssige aspekter, der relaterer sig dertil. LAG’en arbejder
pt. på et LEADER-projekt, der har til fokus at bevare bierne og
biodiversiteten i området og er meget interesserede i at udveksle
erfaringer og idéer om emnet samt at opbygge en større handlingsplan for området. LAG’en søger i den forbindelse partnere
fra andre europæiske lande, herunder Danmark. Er din LAG evt.
interesseret i projektet, eller kender du andre interesserede kan
du rette henvendelse til LAG’en via Ms. Aude Villard, som er engelsktalende og kan træffes på tlf. +33 4 76 27 94 30 eller via email Aude.VILLARD@PaysVoironnais.com.

Vejledning ved transnationale projekter
Flere lokale aktionsgrupper samarbejder allerede nu med lokale
aktionsgrupper i andre EU-lande, og flere viser interesse i at gøre
det fremover.
Er du/din LAG interesseret i at opstarte transnationale projekter,
er der flere muligheder for at få råd og vejledning. Det europæiske netværkscenter, Contact Point, har udarbejdet en vejledning
om emnet, som vi også tidligere har omtalt i NetværksInfo. Her er
en god introduktion til emnet i form af en praktisk orienteret
"trin for trin" guiden om forberedelse, gennemførelse og evaluering af et samarbejdsprojekt. Guiden er på engelsk, men vores
erfaring viser, at det typisk ikke volder problemer for de involverede. Guiden kan findes her. Derudover kan man på hjemmesiden finde en database over samarbejdstilbud fra LAG’er i alle EUlande og en database over alle etablerede LAG’er i medlemslandene.
Der er altid mulighed for at kontakte eller aftale møde med enten
Netværkscentret eller Udviklingsstøttekontoret, hvis der er brug
for vejledning eller afklaringer/vurderinger af konkrete samarbejdsprojekter.
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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. Tag derfor gerne et
kig på vores hjemmeside og
tjek, om 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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Årsmødet – invitation og program
Invitation og program til årsmødet for lokale aktionsgrupper
sendes snarest – forhåbentlig i morgen – pr. e-mail til alle LAGformænd og koordinatorer og bliver ligeledes lagt på hjemmesiden for Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Årsmødet afholdes den 24. og 25. juni ved Hotel
Nyborg Strand.

Temadag – forskellig udvikling i lokalsamfund
Master i Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning afholder den 31. maj temadagen ”Lokalsamfund i landdistrikter
udvikler sig forskelligt - nogle slet ikke. Hvordan kan det forklares - kultur, kompetencer, natur eller?”. Find programmet for
temadagen her og tilmeld dig.

Ungdomsevent ”Amaze me LEADER”
Netværkscentret for det finske landdistriktsprogram inviterer i
fællesskab med flere finske lokale aktionsgrupper til ungdomseventen "Amaze me LEADER"."Amaze me LEADER" er en
action-packed international landdistrikts-event, hvor unge
inviteres på eventyr om LEADER-metoden og LEADER-ånden.
Under eventen tager de unge på opdagelse i de finske landdistrikter og gøres klogere på livet i landdistrikterne og på det
LEADER-baserede udviklingsarbejde i områderne. Deltagerne
skal udføre en række opgaver og løse forskellige udfordringer i
fællesskab. Eventen finder sted den 22. til 28. august og er
målrettet unge i alderen 16 til 28 år. Læs mere om eventen
her, hvor du også kan finde invitationer til andre spændende
internationale arrangementer.

Danmarks bedste friluftskommune
Friluftsrådet vil kåre Danmarks bedste friluftskommune. Temaet for konkurrencen er borgernes adgang til naturen, og
kommunerne vil derfor blive bedømt på deres indsats i forhold
til at skabe mere tilgængelighed til natur og landskab. Juryen
vil blandt andet lægge vægt på tiltag som fx nye stier, vandre-,
cykel- og rideruter mv. Fristen for at tilmelde sig konkurrencen
er den 15. juni. Læs mere om initiativet her.
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Status for udbetalinger 2. kvartal 2011
Netværkscentret behandler i øjeblikket aconto-opgørelserne for
2010 fra de LAG’er, som indsendte dokumentationen for afholdte
udgifter efter fristen den 1. maj. Vi forventer at afslutte sagerne
senest den 10. juni.
Nogle få LAG’er har endnu ikke indsendt aconto-opgørelsen for
2010. Vi har derfor stillet acontoudbetalinger for 2011 i bero.

Referat af koordinatormødet
Referatet af koordinatormødet i marts 2011 ligger nu på Landdistriktsprogrammets hjemmeside og kan findes her.

Faktaark om EU-fondene og LAG’erne
Netværkscentret deltager løbende i arrangementer med det
formål at informere forskellige interessenter om Landdistriktsfonden, Fiskeriudviklingsfonden og LAG’erne. Vi har i
den forbindelse udarbejdet faktaark, som giver en kort introduktion til emnerne. Faktaarkene er vedhæftet NetværksInfo, så I – LAG’erne – ligeledes får mulighed for at gøre brug af
dem.

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

FØDEVAREERHVERV
Nyropsgade 30
1780 København V.
+45 33 95 80 00 | netvaerkscenter@ferv.dk

Mvh.
Netværkscentret
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