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Sommeren går på hel, men solen har stadig magt og varmer over land og by. Der 

arbejdes på højtryk ude i landdistrikterne for at få høsten i hus, og på samme måde er 

der stor aktivitet hos LAG Skive-Viborg 



 

De første ansøgninger er indstillet til MBBL 

Første ansøgningsrunde er vel overstået. LAG Skive-Viborg modtog 20 fantastiske 

ansøgninger på forskellige projekter og tiltag. Bestyrelsens valg faldt på 7 spændende 

ideer nemlig; Konradsborg langs bækken mellem bakkerne, Indvendig renovering af 

pakhus i Frederiks, Nye aktiviteter på herregården Hestehave, Staarup Haandbryg, 

Riskjær Skov overnatning, Erhvervsnetværk, B&B lejlighed i Dollerup bakker. 5 af disse 

var erhvervsprojekter og 2 var inden for indsatsen; bedre rammevilkår. I kan læse mere 

om de indstillede projekter på vores hjemmeside www.lagskiveviborg.dk. LAG Skive-

Viborg glæder sig til at følge udviklingen i de nye tiltag og ønsker dem endnu en gang 

tillykke med tilsagnene. 

 

Der er stadig penge at få 

LAG Skive-Viborg er klar med endnu en ansøgningsrunde. Fristen er den 7. september, 

så gemmer du på en iværksætterdrøm, udvikling af din mikrovirksomhed eller har du den 

gode ide, der kan gøre en forskel i dit lokalområde, så modtager vi gerne din ansøgning. 

Du må også meget gerne sprede budskabet i dit netværk. LAG Skive-Viborg samler på 

de gode ideer! 

 

Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at såfremt du har et økonomisk stort projekt, 

foretrækker bestyrelsen, at du udvælger en mindre konkret del at ansøge til. Årsagen her 

til er, at midlerne ikke er så store, og det derfor er nemmere, at imødekomme 

ansøgninger til en konkret del. 

 

Alle ansøgere opfordres til at kontakte vores koordinator Helle Bjerg Hellesøe på 

Helle@setudefra.com, så I kommer rigtig fra start og dokumenterne bliver udfyldt korrekt 

efter standarderne fra MBBL. I kan finde ansøgningsmateriale og vejledninger på vores 

hjemmeside. Det er vigtigt når dokumenterne udfyldes, at alle felter bliver udfyldt og der 

medsendes budgetter, markedsføringsplaner og for erhvervsprojekter også 

forretningsplaner. 

 

LAG Skive-Viborg er kommet på facebook 

http://www.lagskiveviborg.dk/


 

LAG Skive-Viborg er kommet på facebook. I vil på siden her kunne følge med løbende 

omkring ansøgningsfrister, aktuelle projekter og meget mere. Siden er stadig under 

opbygning, men vil løbende blive videreudviklet med inspiration og brugbar viden for 

ildsjæle og idemagere. Søg LAG Skive-Viborg på facebook. Vi håber, I vil tage godt imod 

siden og dele vores opslag, så budskaberne fra LAG Skive-Viborg kan blive spredt så 

bredt som muligt. 

 

 

På vegne af bestyrelsen ønskes I alle en god sen sommer, og vi håber at se en masse 

spændende projekter. 

 

Formand 

Lone Frandsen 

  

 

 

 

 


