Landudvikling Slagelse
- sammen udvikler vi det gode liv på landet
i Slagelse Kommune

Hvem er vi?
Landudvikling Slagelse er en Lokal
AktionsGruppe (LAG), der som lokal
forening skaber udvikling i landdistrikterne i Slagelse Kommune.

Det gør vi ved at bidrage til økonomisk
udvikling, styrke erhvervslivet eller
skabe nye jobs. Eller ved at skabe rammerne for det gode liv på landet.

Hvad gør vi?
Foreningen uddeler tilskudsmidler
til nye projekter i landdistrikterne.
Midlerne kommer fra EU’s landdistriktsprogram, Erhvervsministeriet
og Slagelse Kommune.

Landudvikling Slagelse har også selv
stået for projekter, f.eks. en indsats om
bedre udnyttelse af lokale fødevarer og
et stort projekt om borgerdreven
innovation i samarbejde med anerkendte forskere og et af kommunens
lokalråd.

Hvad vil vi?
Landudvikling Slagelse har lavet en
lokal udviklingsstrategi, som er grundlag for bestyrelsens beslutning om,
hvilke projekter, der skal have støtte.
Strategien dækker programperioden
2014-2020.

Visionen er bl.a. at bruge de mange ressourcer, som man finder hos borgerne i
landdistrikterne til at skabe udvikling og
ikke mindst projekter, der holder
- også på lang sigt.
Det skal igen sikre vækst og fremdrift.

Hvem
samarbejder
vi med?
Landudvikling Slagelse samarbejder
bredt, bl.a. med Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune og Center
for Vækst og Bosætning, borgere,
ildsjæle, lokalråd, erhvervsråd etc.
Vi arbejder gerne på tværs af kommune- og landegrænser.

Hvordan tildeler vi midler?
Landudvikling Slagelses bestyrelse forholder
sig til, om projektet skal have støtte.
Projektet skal skabe vækst og nye arbejdspladser eller styrke rammevilkårene i landdistrikterne.
Projektet vurderes ud fra, om projektet
understøtter målene i Landudvikling Slagelses
udviklingsstrategi og ud fra nogle generelle
kriterier.
vi har også en kvik-pulje til små, almennyttige
projekter. Læs mere om den på vores
hjemmeside.

Hvilke mål skal projektet opfylde?
Projektet skal opfylde et eller flere af følgende mål i Landudvikling Slagelses
udviklingsstrategi.

Mikro- og små virksomheder
skal styrkes
•
•
•
•

Projekter, der støtter lokale
iværksættere, mikro- eller små
virksomheder eller udviklingsprojekter i virksomheder.
Dannelse af netværk, så erfaringsudvekslingen styrkes.

Især prioriteres fødevareområdet, f.eks. småproducenter, eller
udvikling af turismen i landområderne.

Målet er at skabe arbejdspladser
og vækst.

Samarbejdet mellem offentlige og private aktører skal
udvikles
•

Udvikling af socialøkonomiske tiltag i lokale erhvervsvirksomheder.

•

Udvikling af nye kulturelle eller
kunstneriske tiltag, der skaber nye
oplevelser i lokalområderne og
dermed får flere til at bosætte sig
på landet.

•

Projekter, der binder sammen på
tværs af sektorer gennem netværk
eller bedre infrastruktur.

Det lærende lokalsamfund skal opbygges
•

Projekter, der skaber netværk og udvikler landsbyerne, hvor man bruger de menneskelige ressourcer på stedet som f.eks. kreativitet og lærer af hinanden.

•

Projekter, der har fokus på det frivillige arbejde i lokalområderne og udvikling af
kulturelle og sociale aktiviteter eller fritids- og idrætsaktiviteter.

•
•

Projekter, der aktiverer de unge i udviklingen af landområder, så de får lyst til at
blive.

Projekter, der inddrager de lokale borgere i udviklingen af lokale udviklingsplaner.

Projektet skal også
opfylde nogle
generelle kriterier,
som skal fremgå
af ansøgningen
Projektbeskrivelse
Er projektet og dets aktiviteter, tidsplan
og budget realistisk? Har projektansøger
det drive og de kompetencer, der skal til
for at gennemføre projektet?

Relevans

Er projektet relevant i forhold til udviklingsstrategien? På kort og på lang
sigt?

Samarbejde
Hvad er omfanget og kvaliteten af
samarbejdet? Arbejdes der på tværs af
sektorer? Skaber projektet fremtidige
netværk eller samarbejde?

Innovation
Hvad er projektets nyhedsværdi? Skaber
det ny ”best practise”? Hvad er det for en
udvikling, der sættes i gang?

Bæredygtighed
Er projektet økonomisk bæredygtigt?
Er det miljømæssigt bæredygtigt? Er
det levedygtigt i lokalsamfundet efter
projektafslutning?

Effekter
Hvilke effekter har projektet? Økonomiske, miljømæssige, klimamæssige,
sociale eller kulturelle?

Synlighed

Derudover gælder…

Er kommunikationsplanen gennemarbejdet? Er målgruppen veldefineret? Er
projektet gennemskueligt for andre, og
vil projektideen kunne bruges i andre
sammenhænge?

•

Lokal forankring
Benyttes der lokale ressourcer, f.eks.
materialer eller fødevarer? Bygger projektet på tidligere erfaringer? Bygger det
på faciliteter, institutioner eller grupper
fra lokalområdet? Fremmer projektet
lokal identitet?

•
•

•

Projektet skal sætte en udvikling i gang
og have en positiv effekt for landistrikterne i Slagelse Kommune.
Det skal være et udviklingsprojekt.
Udgifter til drift støttes ikke.

Du skal som ansøger selv finde medfinansiering til projektet. Du kan søge
om tilskud på max. 50% af projektbudgettet.

Der gælder flere EU-regler om synlighed af projektets resultater, krav om
indhentning af tilbud mm.

Vidste du at…
… Landudvikling Slagelse har eksisteret siden 2007?

… mere end 100 projekter er blevet støttet indtil nu?
… vi forventer at kunne uddele 1,5 mio. kr. om året?

Hvordan ansøger du?
Kontakt os gerne, hvis du vil have rådgivning om, hvordan dit projekt kan få
støtte, samt hjælp med praktiske spørgsmål
omkring ansøgningsskema, budget, mv. Læs
mere på www.landudviklingslagelse.dk,
hvor du også finder ansøgningsskema.

Hvornår tildeler vi
midler?
Der er 3 ansøgningsfrister om året. Vores
KVIK-pulje har løbende frist. Hvis
bestyrelsen for Landudvikling Slagelse
godkender din ansøgning, mod-tager du
nærmere besked. Ansøgningen sendes så
videre til endelig behandling i
Erhvervsministeriet. Der går nemt 2-3
måneder fra ansøgningsfristen, og til
ansøgningen er godkendt af ministeriet.

Hvor finder du os?
Kontakt Anne Mette Christiansen
i Sekretariatet på
info@landudviklingslagelse.dk
eller på tlf. 23367375
Læs mere på
www.landudviklingslagelse.dk
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