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Årets sidste uddelingsrunde er gennemført
På LAG Fanø-Vardes sidste uddelingsmøde i 2017 behandlede bestyrelsen 5 ansøgninger. Alle 5
ansøgninger blev indstillet af bestyrelsen til fuldt tilsagn. I alt blev der uddelt 720.000 kr. Og det
betyder, at der kan overføres ca. 295.000 kr. til den første ansøgningsrunde i 2018.
De 5 ansøgninger skal nu videre til Erhvervsstyrelsen, som laver den endelige sagsbehandling
(legalitetskontrol) og giver det endelige tilsagn om tilskud.
Følgende projekter modtog en indstilling på bestyrelsesmødet den 28. september 2017 på Fanø:
Erhvervsprojektet ”Vindfang & Markiser” fra Café og Restaurant Fajancen i Sønderho på Fanø er
indstillet til at modtage den fulde ansøgte beløb på 227.500 kr. En nyt vindfang mod vest skal imødese
flere forhold i restauranten, herunder give niveauadgang for bl.a. kørestolsbrugere, hindre lydgener
mod naboer, samt give ekstra garderobeplads og bedre lysindfald til restauranten. Markisen skal
forbedre udeserveringsforholdene mod gågaden.
Fra Fanø blev Foreningen TV Fanø også indstillet til det fulde ansøgte beløb på 120.000 kr. til projektet
”TV Fanø Play”, som handler om at få digitaliseret og øge tilgængeligheden til alle TV Fanøs
programmer. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen blev bestyrelsesmedlem Poul
Therkelsen erklæret inhabil i forhold til ansøgningen og forlod lokalet under behandlingen.
Projektet ”ØOR ridebaneanlæg” fra Ølgod modtager en indstilling til 66.000 kr., hvilket også er det
fulde ansøgte beløb. I projektet vil Ølgod Ridehal anlægge en udendørs ridebane til bl.a. Ølgod
Rideskole, og det udgør den sidste del af et bygge- og renoveringsprojekt for foreningen.
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Familiegrillen Frøken Iversen i Varde blev også indstillet til et fuldt tilsagn. Frøken Iversen havde
ansøgt om et tilskud 123.037 kr. Dette erhvervsprojekt skal udvikle virksomheden gennem en
udvidelse af arealet og en ny indretning, som giver et bedre tilbud til børnefamilier i form af
siddepladser og et udvidet sortiment.
Rundens femte projekt ”Trælast butik og formidlingsrum ved Oksbøl Savværk samt isolering af
montageværksted” blev indstillet til et fuldt tilsagn på 183.499,75 kr. I dette projekt vil Oksbøl
Savværk etablere både en trælast/butik og et formidlingsrum, som skal give de besøgende et indblik
i træproduktion, træarternes egenskaber og træets vej fra skoven til færdigt produkt. Målgruppen er
både skoleelever, grupper og kunder i trælasten.

Ansøgningsfrister 2018
EU programperioden, som LAG hører under, løber i perioden 2014 - 2020. Det betyder, at vi igen i
2018 kan indkalde ansøgninger til LAG Fanø-Varde.
Det er kun projekter, der er med til at opfylde målene i LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi, som kan
komme i betragtning. I den forbindelse gøres opmærksom på, at et par af indsatsområderne i
udviklingsstrategien endnu ikke har fået den store opmærksomhed. Det gælder indsatsområderne
vedr. samarbejdsprojekter omkring nationalpark og verdensarv samt borgerdrevne miljø- og
klimaprojekter. Så skulle man sidde med ideer inden for disse områder, modtager LAG’en gerne
ansøgninger i disse kategorier.
1. ansøgningsrunde: tirsdag den 23. januar 2018
Vi opfordrer mulige ansøgere til at deltage i en workshop forud for udarbejdelse af
ansøgningen.
Onsdag den 15. november 2017 kl. 19.00 afholdes der workshop på Fanø Rådhus, Skolevej 57, Fanø.
Torsdag den 16. november 2017 kl. 19.00 er der workshop på Varde Rådhus, Bytoften 2,
Varde.
2. ansøgningsrunde: onsdag den 27. juni 2018
Workshops:
Tirsdag den 2. maj 2018 kl. 19.00 på Varde Rådhus
Onsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 på Fanø Rådhus
Se mere på www.lag-fanoe-varde.dk, hvor vejledning og link til ansøgningsskema findes.
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Almennyttige projekter
På opfordring fra blandt andet LAG Fanø-Varde har Erhvervsstyrelsens LAG Sekretariat valgt at
præcisere reglerne vedr. almennyttige projekter, herunder den konkrete definition på hvornår et
projekt kan være almennyttigt i LAG sammenhæng.
LAG Fanø-Varde vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for de almennyttige projekter og vil
hermed opfordre alle foreninger og andre med ideer til almennyttige projekter til at søge LAG FanøVarde om tilskud. Kontakt eventuelt LAG Fanø-Vardes to koordinatorer for mere information.
I forbindelse med almennyttige projekter handler det ikke om, hvorvidt ansøger kan betegnes som
en almennyttig organisation men derimod udelukkende om, at selve projektet er almennyttigt.
Derfor kan alle, både foreninger, som myndigheder, erhverv eller privatpersoner, søge om tilskud til
et almennyttigt projekt.
”LAG projekter med almennyttig karakter har til formål ved blandt andet offentlig tilgængelighed at
tilgodese en større, typisk ubekendt, kreds af brugere eller nydere. Formålet med projektet skal, ud
fra en almindelig fremherskende opfattelse, kunne anses som nyttigt for den brede kreds af nydere,
og projektet skal iværksættes uden fortjeneste for øje. ” Erhvervsstyrelsens Projektvejledning
www.livogland.dk
Det betyder:
1. At alle/offentligheden i princippet skal have adgang til projektet, og dermed ”frit” skulle
kunne benytte eksempelvis det shelter eller den idrætshal, der har fået tilskud som
almennyttigt. Eksemplet kan også være fodboldmål til den lokale boldbane eller en
klatrevæg. Investeringen skal altså være åbent for alle og ikke kun være tilgængelig for en
eksklusiv kreds af brugere.
2. At man ikke må tjene penge på projektet til at generere et overskud, som man enten selv
putter i lommen eller bruger på noget andet. Men man må dog gerne eksempelvis tage en
entreindtægt, hvis beløbet alene går til driften/vedligehold af investeringen. Man må heller
ikke eksempelvis i sportsforeningen spare op af de penge, man tager, for at folk benytter
eksempelvis en idrætshal. Heller ikke selvom man bruger dem på en udflugt eller noget
andet nyttigt for foreningen. Alt omkring projektet skal altså komme alle til gode. Ifølge
reglerne for EU-tilskud skal en investering mindst opretholdes i 5 år fra projektet afsluttes.
Dette betyder således, at man godt efter de 5 år kan afvige fra ovenstående regler.
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De kommende møder i LAG Fanø - Varde
Tirsdag den 12. december 2017:

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20. februar 2018.

Bestyrelsesmøde og behandling af ansøgninger fra 1.
ansøgningsrunde

Tirsdag den 13. marts 2018:

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 11. april 2018:

Generalforsamling i LAG Fanø-Varde

Onsdag den 22. august 2018:

Bestyrelsesmøde og behandling af ansøgninger fra 2.
ansøgningsrunde

Tirsdag den 13. november 2018:

Bestyrelsesmøde

Med venlig hilsen
LAG Fanø-Varde
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