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NETVÆRKSINFO
EU besøgte bornholmske fiskeriområder
Det blev nogle oplevelsesrige og konstruktive dage på Bornholm da Fødevareministeriet/Netværkscentret og LAG Bornholm sidst i maj var værter for de europæiske myndigheder og
netværk for fiskeriområderne (FARNET).
På Bornholm blev det bl.a. diskuteret hvordan Fiskeriudviklingsprogrammet kan medvirke til at gennemføre EU’s Østersøstrategi, om samarbejdsformer i LAG-arbejdet, og som forberedelse til den kommende programperiode blev LAG-Bornholm
brugt som eksempel på en LAG, der samarbejder på tværs af
landdistrikter og fiskeriområder. Der var også tid til projektbesøg i Rønne, Gudhjem, Svaneke og Nexø.
Der vil senere komme en faglig opfølgning fra mødet. Du kan se
program og præsentationer her samt indslag fra TV2 Bornholm
her.
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Støtte til mindre fødevareproducenter
Mindre fødevareproducenter skal blive bedre til at produktudvikle og afsætte deres varer. Små og mellemstore fødevareproducenter får derfor støtte til at indgå i netværksaktiviteter i
samarbejde med andre aktører som fx restaurationsbranchen
og turistforeninger. Nogle virksomheder kan have behov for at
styrke deres viden om, hvordan de øger produkternes kvalitet,
hvordan de tilfører merværdi til deres produkter i form af fx
historiefortælling, eller hvordan de benytter alternative afsætningskanaler. Fødevareministeriet afsætter 26 mio. kr. til
ordningen. Læs hele nyheden her og mere om ordningen her.

Støtte til mindre
fødevarevirksomheder

Rådgivning for virksomheder om adgang til
kapital
Virksomhedsejere kan via Erhvervs- og Byggestyrelsens støtteordning ”Bedre adgang til kapital” få viden og rådgivning
om, hvordan de kan tiltrække finansiering til deres vækstplaner. I visse tilfælde kan de også opnå tilskud til at hyre en ”kapital coach”, som kan hjælpe virksomheden med at skaffe kapital. Læs mere om støtteordningen her.

Støtte til virksomheder
til at skaffe kapital

Læs om projekter i andre EU-lande
Den europæiske projektdatabase med projekter fra samtlige
akser i Landdistriktsprogrammet er nu offentliggjort. Databasen har til formål at skabe information og erfaringsudveksling
mellem landene, og alle lande opfordres til at bidrage med
projektbeskrivelser. Det danske netværkscenter har indtil videre bidraget med fem projektbeskrivelser (herunder LAGprojekter) inden for temaet ”Informations- og kommunikationsteknologi”. Netværkscentret arbejder nu på yderligere bidrag inden for temaet ”Grøn vækst”. Projekterne udvælges,
således at der gives et bredt og dækkende billede af de projekttyper, der støttes under det danske Landdistriktsprogram.
Alle bidrag til databasen er velkomne. Ønsker du at bidrage
med en projektbeskrivelse, assisterer Netværkscentret gerne i
processen. Projektet skal være godt i gang. Find link til databasen her.
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Erhvervsråd og LAG’er mødtes
Den 8. juni åbnede LAG Nordfyn og Fødevareministeriet
dørene for et dialogmøde mellem erhvervsråd fra flere steder i Danmark og lokale aktionsgrupper. Mødet blev afholdt
på bisonfarmen Ditlevsdal, Nordfyn. Formålet med mødet
var at sætte fokus på udvikling af lokale erhverv for at fastholde arbejdskraften i områderne.
Se billeder fra dagen i bjælken til venstre. Læs hele nyheden
her og find mere information om mødet her. Er du interesseret i at se powerpoints fra mødet, kan du rette henvendelse til Netværkscentret.

Hvem har fået støtte fra Landlegatet
93 projekter og arrangementer får i 2011 støtte fra Landlegatet. Legatet stammer fra Landbrugslotteriets overskud, og
det er Landlegatudvalget, der træffer beslutning om uddeling. I år får 93 projekter og arrangementer samlet set 2,5
mio. kr. i støtte.
I alt modtog FødevareErhverv 224 ansøgninger, som tilsammen lød på 21,2 mio. kr. Folketingets Finansudvalg godkendte den endelige udlodning på 2,5 mio.kr. En liste over
støttemodtagere vil blive offentliggjort her.
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Fokus på lokale udviklingsstrategier
På LEADER-udvalgsmødet i maj blev det blandt EU-Kommissionen og udvalgsmedlemmerne besluttet at nedsætte en fokusgruppe om emnet ”lokale udviklingsstrategier”. Formålet er at forbedre udviklingsstrategiernes funktion som et centralt arbejdsredskab for LAG’erne. Netværkscentret forventer at deltage i fokusgruppen med en repræsentant, og det samme gælder Connie
Skovbjerg, som er LAG-repræsentant i udvalget. De første resultater af arbejdet forventes at
kunne præsenteres for LEADER-udvalget i november 2011, og de endelige resultater i foråret
2012. Er du interesseret i at deltage i fokusgruppen, kan du rette henvendelse til Netværkscentret.

Lektion fra LEADER+ programmet
Kommissionens evaluering af LEADER+ programmet 2000-2006 er blevet afsluttet. De overordnede konklusioner i evalueringen er:
 Via LEADER-metoden er det lykkedes at få involveret parter i landdistriktsudvikling, som ikke
ellers ville være blevet involveret. Det samme gælder projekter.
 LEADER har bidraget til økonomisk og social kapacitetsopbygning på lokalt niveau. ”Long
term capacity building” er en meget vigtig del af LEADER-effekten, som dog har været vanskelig at måle på et sammenligneligt tværnationalt grundlag. Det er vigtigt, at der findes en
god metode til at måle denne effekt.
 Autonome LAG’er har vist sig, at være de mest effektive og dem, der bidrager med størst
”added value”. Ved autonomi forstås bl.a. fleksibilitet i forhold til at udarbejde den lokale
udviklingsstrategi samt fleksibilitet fra myndighedernes side i forvaltningen. Den rette balance mellem autonomi og ansvarlighed overfor offentligheden/skatteborgere mv. er vigtig.
Den samlede rapport vil snart være at finde på EU-Kommissionens hjemmeside og vil blive sendt
ud med NetværksInfo, når den er tilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Netværkscentret,
hvis du inden da ønsker yderligere information om rapporten.

Innovationsnetværk skaber vækst
Innovationsnetværk, hvor virksomheder og videninstitutioner udvikler nye ideer inden for et
fagligt område, styrker innovationen i dansk erhvervsliv. Det viser en ny forskningsbaseret rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, "The impact of Cluster Policy in Denmark".
Rapporten sammenligner virksomheder, der deltager i et innovationsnetværk, med en lignende
gruppe virksomheder, som står uden for. Rapporten konkluderer, at sandsynligheden for at udvikle nye produkter eller serviceydelser er fire gange højere for virksomheder i innovationsnetværk end for andre virksomheder. Læs hele nyheden og find rapporten her.
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Status for iværksættelsen af LEADER
På det seneste møde i LEADER-udvalget i Bruxelles gav EUKommissionen en status for implementeringen af LEADERakserne (LAG’erne) i medlemslandene. Danmark blev –
sammen med Østrig og Holland – fremhævet som eksempler
på lande, hvor implementeringen går godt og udbetalingsniveauet ligger højt i forhold til mange andre lande. Der er dog
ingen grund til at læne sig tilbage – niveauet er 23, 7 % i
Danmark (Østrig = 35,5 og Holland = 34). Se oversigt over
implementeringen vedhæftet NetværksInfo.

Spændende arrangementer i kalenderen
Netværkscentret modtager løbende åbne invitationer til
LAG-møder og konferencer i andre medlemslande. Invitationerne bliver lagt i kalenderen på Landdistriktsprogrammets
hjemmeside. Se kalenderen og seneste invitationer her.

Mvh.
Netværkscentret

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
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