
 

Nu kan arbejdet for alvor begynde. Udviklingsstrategien blev godkendt i starten af måneden, 

og det er med stor glæde at bestyrelsen for LAG Skive-Viborg kan meddele, at der nu er åbent 

for ansøgninger. For at komme i betragtning er det vigtigt, at jeres ideer ligger inden for 

rammerne af den nye udviklingsstrategi, der giver både rum for koncept og 

forretningsudvikling og byudvikling. Se hele udviklingsstrategien her 

 

Ansøgningsfrister 

Da alle ansøgninger skal i gennem et nyt prioriteringsværktøj udviklet af MBBL, er det vigtigt, 

at koordinator og bestyrelsen får tid til at arbejde ordentlig med jeres respektive ansøgninger, 

så I alle får en fair behandling. Vi har valgt, at tilbyde jer alle, at I får muligheden for at sende 

jeres ansøgninger til koordinatoren, der vil læse dem i gennem og kommentere dem i forhold 

til det nye værktøj. I vil efterfølgende have mulighed for at tilrette, inden ansøgningerne 

sendes videre til godkendelse hos bestyrelsen. Vi vil derfor ved LAG Skive-Viborg have 

følgende ansøgningsfrister. 

 

 

Nyhedsbrev Marts 2015 

Foråret er over os og med foråret spirer ikke bare årets første blomster, men LAG Skive-

Viborg udvikler sig også i forårssolen. "Fusionen" mellem de to tidligere LAGer for henholdsvis 

Skive og Viborg er en realitet. Bestyrelsen er nedsat, strategien fastlagt og godkendt, 

koordinatoren tilknyttet og nu åbnes der for ansøgninger til den nye LAG-Indsats 2014- 2020. 

Jo der arbejdes på højtryk ved LAG Skive-Viborg 

 

Udviklingsstrategi godkendt 

http://lagskiveviborg.dk/tilskud.html


11. maj 2015 Indsendelse af ansøgninger til koordinator 

02. juni 2015 Alle modtagne ansøgninger videresendes til bestyrelsen 

 

Ansøgninger vil efterfølgende blive sendt til MBBL. I kan finde det aktuelle ansøgningsskema 

og vejledning her. 

 

Ny hjemmeside 

LAG Skive-Viborg har fået en ny hjemmeside, hvor I løbene vil kunne finde oplysninger om 

udviklingsstrategien, ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og meget mere. Siden er stadig 

under opbygning, men vil løbende blive videreudviklet med brugbart information for ildsjæle og 

idemagere. Adressen for den nye hjemmeside er www.lagskiveviborg.dk. Vi håber, I vil bruge 

siden, men har I behov for sparring eller yderligere information, tag endelig fat i vores nye 

koordinator Helle Bjerg Hellesøe. 

 

Ny koordinator 

1. Marts bød LAG Skive-Viborg også en ny koordinator velkommen. Valget faldt på Helle Bjerg 

Hellesøe, der med en baggrund i såvel fødevare- som turismeindustrien har bred erfaring med 

flere af de områder udviklingsstrategien satser på. Helle har netop afsluttet et EU finansieret 

projekt omkring smagsoplevelser med fokus på at koble fødevare og turismeindustrien i 

bæredygtige samarbejder. Projektarbejde og EU midler er derfor ikke fremmed territorium for 

vores nye koordinator. Vi håber, I vil benytte jer af Helles erfaring. Helle kan kontaktes på 

helle@setudefra.com. 

 

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

projekter. 

 

Formand 

Lone Frandsen 

http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere/ansoegningsskema
http://www.lagskiveviborg.dk/

