Læs i browser:

View this email in your browser

Nyhedsbrev December 2015
Juletiden nærmer sig og det er tid til at se tilbage. 2015 har været et år, hvor ildsjæle og
iværksættere i LAG Skive-Viborgs geografiske område har været særdeles aktive.

Over 30 spændende ansøgninger har været forbi bestyrelsen, og 15 spændende
projekter er blevet indstillet til tilsagn hos LAG Skive-Viborg og erhvervsministeriet.
Projekterne er en skøn blanding af erhvervsprojekter, der vil generere flere
arbejdspladser i de to kommuners landdistrikter og projekter, der vil sikre bedre
rammevilkår i landsbyerne. Det er ambitiøse projekter og bestyrelsen er meget stolte
over den store aktivitet, der bliver demonstreret hos landdistrikterne i de to kommuner.

De mange ansøgninger betyder, at alle midlerne for 2015 blev delt ud.

Første projekter ved at være i mål
2015 har været et opstarts år, hvor de første ansøgninger og tilsagn er modtaget, og her
hen mod slutningen af året begynder de første resultater at vise sig. Det er med glæde at
LAG Skive-Viborg kan konstatere at efter nogen ventetid mangler kun 1 projekt at få
tilsagn fra erhvervsministeriet. Med tilsagnene i hus kan udviklingen for alvor sættes i
gang og resultaterne vise sig.

Foråret 2015 havde LAG Skive Viborg den første ansøgningsrunde. Blandt 21
spændende ansøgninger var Staarup Haandbryg. Staarup Haandbryg er en lille
virksomhed 8 km vest for Skive, der gennem de seneste år har oplevet stor succes
blandt andet med kåringen som årets lokalvare. Succesen har resulteret i at Staarup
Haandbryg havde behov for nye lagerfaciliteter og søgte derfor LAG Skive-Viborg om
midler til en ny lagerbygning. Ansøgningen blev vel modtaget af bestyrelsen og med et
projekt, der til fulde opfyldte foreningens udviklingsstragi, blev projektet indstillet til
ministeriet, der også gav deres tilsagn. I efteråret 2015 står bygningen næsten færdig og
Staarup Haandbryg kan med udbygningen udvide produktionen og også personalet.
Brygger, John Smith, Staarup Haandbryg udtaler følgende: ”Projektet med vores
udvidelse af lagerlokale er i år blevet en nødvendighed for at kunne følge med til den
stigende efterspørgsel på vores øl og saft. Det er skønt at kunne se noget vokse i
omfang, og en fornøjelse når der samtidig er opbakning til at kunne følge med. I denne
sammenhæng har LAG Skive-Viborg været en god hjælp. Især i forbindelse med
ansøgning. Det kan virke som en stor opgave at skaffe midler den vej, men Helle Bjerg
Hellesøe fra LAG Skive-Viborg har været en god hjælp for at sikre vores lille virksomhed
får så mange midler hjem til vores projekt som muligt. Vi kan varmt anbefale at tænke
LAG med ind i andre projekter.”
Andre projekter er også godt på vej og LAG Skive-Viborg glæder sig til at følge
udviklingen og være med til at gøre en forskel i landdistrikterne.
Vi vil løbende i det nye år fortælle om udviklingen i de mange projekter.

Ny ansøgningsrunde
Det er med stor glæde at sekretariatet kan konstatere at ildsjælene fortsætter det gode

arbejde og kan allerede nu se at flere spændende initiativer er i gang med
ansøgningerne til næste runde. Med det nye års komme, åbnes der nemlig også for
næste års midler, hvor LAG Skive-Viborg har 2,28 mio til at uddele. Fristen er den 8.
januar, så ligger du inde med den gode ide, kan juleferien sagtens bruges til at søge hos
LAG Skive-Viborg. Vores koordinator sidder klar til at hjælpe og vil også være on-off
tilgængelig hen over julen. Bare skriv eller ring så vender hun tilbage.

På vegne af bestyrelsen ønskes I alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.
Vi håber at se en masse spændende projekter.
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