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Kort resumé af strategien
LAG Fanø-Varde har på baggrund af en analyse af området, samt med input fra lokalsamfundet, udarbejdet
nærværende udviklingsstrategi, der udstikker rammerne for, hvilke områder, LAG Fanø-Varde, vil prioritere
og yde tilskud til under landdistriktsprogrammet 2014-2020. LAG Fanø-Varde giver således tilskud til
projekter, som falder inden for de indsatsområder, der er beskrevet i udviklingsstrategien, og som bidrager
til opfyldelsen af målsætningerne i denne.
LAG Fanø-Varde vil dog i hele perioden holde øje med udviklingen i området, og på den baggrund løbende
evaluere og tilpasse udviklingsstrategien, såfremt det bliver nødvendigt.

Formalia
Navn og adresse på den lokale aktionsgruppe
LAG Fanø-Varde
c/o Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
CVR.nr.: 36113960
www.lag-fanoe-varde.dk
Kontaktoplysninger
Koordinator
Lisbeth Højvang Linding
lisl@varde.dk
Tlf.nr. 79 94 79 63 / 20 58 56 72
Koordinator
Helle Andersen
ha@fanoe.dk
Tlf.nr. 76 66 06 39 /51 83 52 85
Formand
Arne Haahr Hansen
arne@haahr-hansen.dk
Tlf.nr. 20 29 13 87

Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater
Vision
LAG Fanø-Varde ønsker at bidrage til, at området til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i vores
byer, landsbyer og landdistrikter.
Vi ønsker at styrke rammerne for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud, kultur- og
fritidstilbud samt med gode muligheder for iværksætteri og lokal erhvervsudvikling.
LAG Fanø-Varde ønsker at bidrage til vækst og fastholdelse i forhold til både bosætning og
erhvervsudvikling.

Mål
For at leve op til den ovenstående vision og ikke mindst for at imødekomme SWOT analysen, har LAG FanøVarde udpeget tre overordnede indsatsområder:
1. Fastholde og øge antallet af arbejdspladser og iværksættere (55 % af de samlede tilskudsmidler)
LAG Fanø-Varde mener, at der er gode muligheder for skabelsen af nye arbejdspladser i området – både i
form af udvikling af eksisterende virksomheder, men også i form af etablering af nye virksomheder
(herunder ikke mindst geografisk uafhængige virksomheder). LAG Fanø-Varde ønsker i den forbindelse at
yde tilskud direkte til virksomheder og iværksættere, men vil også arbejde for, at rammerne omkring
erhvervsudviklingen i området styrkes og forbedres. Følgende områder er i fokus i den forbindelse:
Tilskudskroner
2015-2020

% andel af
midlerne
på området

Antal
projekter

Antal
bevarede
job

Antal
nye job

Værdiforøgelsen

Udvikling af
eksisterende
virksomheder

3.857.155

50 %

20

15

4

3.471.000

Iværksætteri og
etablering af
nye
virksomheder i
området

3.857.155

50 %

20

0

4

3.471.000

Total

7.714.310

100 %

40

15

8

6.942.000

Bemærkninger:
55 % af LAG Fanø-Vardes midler allokeres til indsatser på dette område. Og der vil forsøges skabt en
ligelig fordeling af midlerne på de to konkrete indsatsområder under emnet.

2. Det gode liv (35 % af de samlede tilskudsmidler)
Gennem en forsat styrkelse og fokus på levende og attraktive lokalsamfund, er det LAG Fanø-Vardes
vurdering, at vi, i samarbejde med lokalbefolkning, de frivillige foreninger, erhvervslivet og ikke mindst de
to kommuner, kan være med til at styrke det gode liv i områdets lokalsamfund, og på den måde være med
til at fastholde og øge bosætningen i områdets landsbyer. Følgende områder er i fokus i den forbindelse:

1.350.005
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Tilskudskroner
2015-2020

Aktiviteter, der styrker de lokale
relationer
Lokale initiativer til bevarelse af
kultur- og naturarv,
fornyelsesprojekter og basale
servicefaciliteter
Borgerdrevne klima- og
miljøprojekter
Total
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midlerne på
området

Antal
projekter

Bemærkninger: 35 % af LAG Fanø-Vardes midler allokeres til indsatser på dette område. Og der vil forsøges
skabt en fordeling af midlerne, således at aktiviteter, der styrker de lokale relationer, modtager 27,5 %,
initiativer til bevarelse af kultur- og naturarv samt basale servicefaciliteter, modtager 45 % og borgerdrevne
klima- og miljøprojekter modtager 27,5 %.

3. Samarbejds- og netværksprojekter (10 % af de samlede tilskudsmidler)
Det er via mødet med andre vi udvikler os, og derfor ønsker LAG Fanø-Varde også at sætte fokus på
mulighederne for samarbejde og netværksdannelse. Følgende områder er i fokus i den forbindelse
Tilskudskroner
2015-2020
Samarbejdsprojekter og netværksaktiviteter, der
tager udgangspunkt i Nationalpark og Verdensarv, og
som styrker videndeling og grundlaget for øget vækst.
– Gerne på tværs af kommune- og landegrænser.
Samarbejdsprojekter og netværksaktiviteter, der går
på tværs af sektorer og skaber nye produkter,
oplevelser og koncepter. – Gerne på tværs af
kommune- og landegrænser.
Total

% andel af
midlerne på
området

Antal
projekter

701.301

50 %

2

701.301

50 %

2

1.402.602

100 %

4

Bemærkninger: 10 % af LAG Fanø-Vardes midler allokeres til indsatser på dette område. Og der vil
forsøges skabt en ligelig fordeling af midlerne på de to konkrete indsatsområder under emnet.
Der er ikke angivet direkte effekter af netværk, men vi vurderer, at netværk indirekte kan være med til
at skabe flere jobs og omsætning

På tværs af de tre indsatsområder, ønsker LAG Fanø-Varde at prioritere projekter, der tager udgangspunkt i
temaerne sundhed og naturen omkring os. Dvs. projekter, som ligger inden for ét af ovenstående
indsatsområder, og som samtidig arbejder med sundhed og/eller naturen omkring os, vil blive prioriteret
frem for andre projekter, som ligeledes måtte ligge inden for samme indsatsområde.
Projekter kan maksimalt modtage tilskud på 50 % af projektets samlede udgifter. Og kun projekter med et
på budget på minimum 100.000 kr. kan komme i betragtning, således at LAG tilskuddet udgør mindst
50.000 kr. På den måde sikrer vi bedst muligt, at udviklingsstrategiens mål nås.

Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud
Prioriteringen af projekter, som LAG'en ønsker at indstille til tilsagn, skal kunne dokumenteres på et
objektivt og systematisk grundlag. Til formålet har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter defineret 8
projektprioriteringskriterier, som skal indgå i prioriteringen af alle ansøgte projekter. Disse kriterier skal
således indgå i strategien
LAG Fanø-Varde har udvidet kriterierne til 9 punkter, samt tilføjet en række underpunkter på flere af
områderne:
1. Projektbeskrivelse – herunder vil LAG Fanø-Varde vurdere følgende:
a. Beskrivelsen af idé, formål og målsætninger
b. Beskrivelsen af projektets aktiviteter
c. Budget- og finansieringsplan
d. Forretningsplan (ved erhvervsprojekter)
2. Synlighed – herunder vil LAG Fanø-Varde vurdere følgende:
a. Synliggør muligheder og kvaliteter i området
b. Når bredt ud så flest mulige får gavn af projektet
3. Relevans
4. Lokal forankring - herunder vil LAG Fanø Varde vurdere følgende:
a. Projekts forankring (fundering og ejerskab)
b. Projektets omgivelser (holdninger, tilladelser, lokalplaner osv.)
5. Samarbejde – herunder vil LAG Fanø-Varde vurdere graden af:
a. Samarbejde på tværs af lokalsamfund og kommunegrænser
b. Samarbejde på tværs af interesseskel, tilhørsforhold, alder, nationaliteter og brancher
6. Innovation – herunder vil LAG Fanø-Varde vurdere følgende:
a. Nyhedsværdi
b. Viser nye veje
7. Udbytte (Økonomiske effekter, Miljømæssige effekter, Klimaeffekter, Sociale effekter og Kulturelle
effekter)
8. Bæredygtighed – herunder vil LAG Fanø-Varde vurdere følgende:
a. Ansøgerens kapacitet (evne til at løfte projektet)
b. Planer for videreførelse (implementering)
9. Vedrører udviklingsstrategiens tværgående indsatsområder
a. Sundhed
b. Naturen
Listen af kriterier er ikke prioriteret.

