Nyhedsbrev august 2016
Ansøgningsfrist til LAG Skive-Viborg nærmer sig.
Ferien er slut for de fleste, og I hvert fald er sekretariatet hos LAG Skive-Viborg tilbage, og mere
end klar til at tage en snak omkring nye potentielle LAG projekter. Sidste frist dette år står lige for
døren, men I kan stadig nå det.
Ansøgningsfrist sidste runde 2016 LAG Skive-Viborg: 14. september
Koordinator skal have projekterne indsendt via det elektroniske ansøgningsskema promis. Vi
håber, at se lige så mange og spændende ansøgninger som ved tidligere runder!

Mangler du medfinansiering til dine LAG-midler?
- Erhvervsministeriets Landdistriktspulje er også åben for ansøgninger
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har også åben for ansøgninger. Puljen kan sagtens
kombineres med LAG-midler, og er altså en god mulighed for jer, der mangler medfinansiering til
jeres gode projekter! Landdistriktspuljen (Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små
ø-samfund) sigter på at skabe ny aktivitet gennem forsøg, information og forskning, og at give
inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet. Puljen yder støtte til tre
forskellige projekttyper: forsøgsprojekter i landdistrikterne, projekter på de små øer samt forsknings
-og informationsprojekter. I finansloven for 2016 er der afsat i alt 23,2 mio.kr. tilden samlede pulje.
Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på
øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte
fra puljen.
Formålet med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:


At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne - herunder
nicheproduktion - eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde



At styrke bosætningen i landdistrikterne



At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere - såvel danskere som nydanskere



At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke
initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter



At styrke de lokale kulturaktiviteter



At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod børn og unge i
landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge

Ansøgningsfrister til landdistriktspuljen:
Forsøgsprojekter i landdistrikterne: Ansøgningsfrist for 2. runde er 26. september 2016 kl.
12:00.
Projekter på de små øer: Ansøgningsfrist for 2. runde er 26. september 2016 kl. 12:00.
Se mere på www.livogland.dk
Nye regler for udvidet bankdokumentation i LAG projekter
LAG sekretariatet hos Erhvervsministeriet har ikke holdt ferie hele sommeren, men har blandt
andet brugt tiden til at lave nye stramninger. Denne gang handler de nye tiltag omkring udvidet
bankdokumentation i forbindelse med projektafrapporteringer.

På baggrund af de seneste revisionsbesøg, er Erhvervsministeriet blevet pålagt at ændre
procedurer og ikke mindst krav til indhentning af betalingsdokumentation. Det er besluttet at
gennemføre denne praksis med det samme, hvorfor de udbetalingsanmodninger, der allerede er
indkommet vil blive bedt om denne yderligere dokumentation. Denne procedure gælder både for
projekter og for drift LAG/FLAG.
Hvor vi tidligere har kunnet nøjes med have et kontoudtog som dokumentation for at udgifter er
betalt, skal vi nu have en specificering af modtageren af betalingen. Det væsentligste ved
betalingsdokumentationen er, at vi kan se at en betaling er sket til den leverandør, der har udstedt
fakturaen.
Da der løbende kommer nye meldinger fra ministeriet har LAG Skive-Viborg valgt at lave en fane
på www.lagskiveviborg.dk, der hedder nyt fra ministeriet. Her kommer alle nye tiltag til at kunne
findes. I vil også kunne finde en uddybelse af ovenstående. Se mere her

Med ønsker om en god sensommer
Helle Bjerg Hellesøe

