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Så er endnu et år gået – det går hurtigt – sikkert udtryk for, at der er nok at se til. 

Vi går i det nye år i gang med det sidste kalenderår i denne projektperiode – 2014-2020. Det er 

allerede sikkert, at en ny projektperiode tidligst starter i 2021. Det kan man sige en hel masse om, 

men det vil jeg undlade, dog kan det undre, at en så stor organisation, som EU ikke rettidig har 

iværksat forberedelser til en ny periode. De er dog overvejelser om en eventuel overgangsordning i 

2021. Det vil vi tidligst få afklaret engang til sommer. 

Ved en ny projektperiode skal der startes forfra. Ny forening, bestyrelse, udviklingsstrategi…….alt 

dette afklares forventeligt senere på året…. 

I efteråret 2019 kunne vi glæde os over regeringens tilbagerulning af tilskudsrammens beskæring. 

Samlet for hele landet betyder det, at der i 2020 er bevilget 30 millioner mere end i 2019, til brug 

for LAG. Disse ”nye” midler skal dog anvendes til projekter, som har en bæredygtig/grøn profil. For 

LAG Skive-Viborg betyder det, at vi har 758.983 kr. til dette formål.  Foruden denne tilskudsramme 

har vi rådighed over 1.584.197 kr. til ”almindelige formål”. Da det er det sidste ordinære tilskuds år 

i denne projektperiode, har vi kun en ansøgningsrunde.  

Med de yderligere tilskudskroner er vi blevet tilført ekstra penge til administration. Dette har 

bevirket, at bestyrelsen har bevilget flere timer til vores koordinator, Lene Foged. Der vil blive nok 

at se til. Det drejer sig selvfølgelig om de ekstra ansøgninger, der kommer pga. de ”grønne” penge 

og afslutning af de mange projekter vi har givet tilskud i løbet af perioden. 

I 2019 har vi haft to ansøgningsrunder. Ved årets 1. ansøgningsrunde modtog LAG Skive-Viborg 7 

ansøgninger. 4 erhvervsprojekter og 3 rammevilkår projekter søgte LAG Skive-Viborg om midler til 

forskellige tiltag. Samlet tilskud på 581.00 kr. 

5 projekter blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet.      

Ved årets 2. ansøgningsrunde modtog LAG Skive-Viborg 11 ansøgninger. 

5 erhvervsprojekter og 6 rammevilkår projekter søgte LAG Skive-Viborg om midler til forskellige 

tiltag. 6 projekter blev udpeget af bestyrelsen til at blive indstillet til erhvervsministeriet. Samlet 

tilskud på 1.091.125 kr. 

På vores hjemmeside https://www.lagskiveviborg.dk fremgår det konkret, hvem bestyrelsen har 

bevilget tilskud. 

Vi meldte os sidste år ind i Landdistrikternes Fællesråd. De har været dygtige til at sætte LAG på den 

politiske dagsorden. Til vores generalforsamling i 2020 kommer foreningens formand, Steffen 

Damsgaard og giver et indlæg. 

Næste ansøgningsfrist til projektmidler er den 26. februar 2020. 

Generalforsamling for LAG Skive-Viborg er fastsat til den 16. april 2020. 

Hermed ønskes I alle et godt NYTÅR! 

Med venlig hilsen 

Jens Poulsen 
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