
 

 

Sommeren står for døren, og inden vi går helt på ferie vil vi endnu en gang takke for den store 

aktivitet, og de mange ansøgninger, der vidner om, at I er mange, der vil gøre en forskel for 

landdistrikterne i LAG Skive-Viborgs geografiske område. Skønt! 

 

Sekretariatet holder lukket i juli måned, men man er altid velkommen til at sende en mail, der vil 

blive læst og besvaret hurtigst muligt i august. 
Næste ansøgningsfrist er den 14. september.  

  



Erhvervsstyrelsen skærper sine regler i forhold til dokumentation af korrekt brug af 

tilbudslovens regler ved LAG/FLAG projekter 
Erhvervsstyrelsen har været under EU revision og som en af mange resultater heraf, er der 

kommet en ny stramning i forhold til dokumentation for brug af tilbudsloven. 

 

UDEN OPFORDRINGSSKRIVELSE 

Alle typer udgiftsposter på over 50.000  skal fortsat dokumentere, at der er afgivet 2. tilbud på dem 

– og disse skal foreligge på ansøgningstidspunktet og medsendes ved ansøgning. 

  

MED OPFORDRINGSSKRIVELSE 

Ved projekter der har et samlet bygge- og anlægsbudget på over 300.000  kr., skal der gives 2-3 

underhåndsbud. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon for opfordringsskrivelse til afgivelse 

af underhåndsbud for bygge- og anlægsprojektet, se her: Skabelon 

  

Underhåndsbud defineres som en mindre formel udbudsform (modsat licitation) og betyder, at: 

• Der skal anmodes skriftligt om tilbud hos mindst to leverandører (max 3). Et fjerde tilbud kan 

indhentes, hvis det er uden for det lokale område og at der er taget forbehold herfor i opfordringen 

til at afgive bud 

• Opgaven skal beskrives i anmodningsmaterialet (opfordringsskrivelse) 

• Leverandørerne skal vende tilbage med et skriftligt tilbud, ikke et overslag 

• Bygherre skal ifølge tilbudslovens § 12, stk. 5 i opfordringsskrivelsen angive om man går efter 

den billigste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

 

Der skal altså foreligge en skrivelse med dato og signatur, hvor projektholder anmoder om tilbud 

på en konkret beskrevet opgave og 2-3 tilbud, der modsvarer og referer til det beskrevne. Denne 

opfordringsskrivelse skal sammen med buddene indsendes med ansøgningen. 

Ordningen gælder alle projekter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen efter 1. maj 2016. 

 

Læs evt. mere om tilbudsloven her: http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Direktiver-love-og-

regler/Udbudsregler/Tilbudsloven-Danske-regler-for-udbud/ 

  

Mulighed for støtte via Real Danias Underværker program 

Ikke bare hos LAG Skive-Viborg er der fokus på at støtte de gode projekter. Realdania har i en 

årrække støttet ildsjæle i det byggende miljø og derigennem modtaget en strøm af projektidéer fra 

frivillige borgere, der ønsker at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye mødesteder i deres 

lokalsamfund. Nogle drømmer om at udvikle nye rammer for svage medborgere. Andre ser nye 

muligheder i en gammel bygning eller har en god idé til eksperimenterende løsninger for 

bæredygtigt byggeri. Og andre igen ønsker at skabe nye steder, der styrker og udvikler lokal 

livskvalitet og fællesskab - i byen eller på landet. 

Med kampagnen Underværker bygger Realdania videre på denne indsats. Formålet er at gøre det 

nemmere for ildsjæle at føre gode idéer ud i livet og vække den indre ildsjæl, som mange 

mennesker allerede går rundt med. Måske var det muligt her at finde medfinansiering til nogle af 

jeres gode projekter. Se mere her: www.undervaerker.dk 

  

Rigtig god sommer derude! 

 

På vegne af bestyrelse og koordinator 

Helle Bjerg Hellesøe 
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