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Der er kommet en revideret LAG bekendtgørelse med virkning fra 01.01. 2016. I 
denne er der givet en kortvarig mulighed for at de enkelte LAG kan dele sig så de 
ikke dækker to men kun en kommune. 
 
Bestyrelsen for LAG Skive-Viborg har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i går 
den 11.01. 2016 på Benta´s Cafeteria, Højslev drøftet, hvordan vi ønsker at LAG i 
Skive og Viborg kommuners landdistrikter skal administreres i årene frem til 2020, 
hvor denne LAG periode ophører. 
 
I bestyrelsen er der flertal for, at man ikke skal kaste noget væk der kører godt, blot 
for at etablere noget nyt. Der er ikke afsat penge til en omlægning fra ministeriets 
side. I påkommende tilfælde skulle LAG bruge af egne midler.  
Bestyrelsen besluttede derfor på mødet, at fortsætte arbejdet i LAG Skive-Viborg 
og bruge vore ressourcer på det, vi er sat i verden til nemlig at støtte gode 
projekter og samarbejde med andre landdistriktsaktører for en målrettet indsats i 
Skive og Viborg kommuners landdistrikter. 
 
Bestyrelsen vil derfor nu koncentrere sig om denne ansøgningsrunde, hvor der er 
kommet mange ansøgninger ind. Ansøgningerne er fordelt med flest fra Skive 
området denne gang og flest erhvervsprojekter, så det passer fint ind i vores 
udviklingsstrategi. Projekterne har karakter af værende såvel spændende 
iværksætterprojekter og mersalgsprojekter, som gode ideer til at skabe mere liv i 
landdistrikterne. Der er et stort potentiale i mange af projekterne. Projekterne vil 
gøre en forskel i forhold til flere arbejdspladser, flere aktiviteter for turister og 
herboende og generelt skabe en vækst for kommunerne. Vores koordinator Helle 
Bjerg Hellesøe er godt i gang med at hjælpe ansøgerne med at gøre klar til 
bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet først i februar måned. 
Den nye standard bekendtgørelse, samt NOTAT fra Erhvervs og Vækstministeriet vil 
blive lagt på hjemmesiden. 
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