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Der er penge at hente fra EU til aktiviteter i Odsherred. I de såkaldte Lokale
Aktionsgrupper kan der søges midler til projekter, der er med til at skabe
lokale forbedringer.
LAG midler kan søges af privatpersoner, foreninger og små virksomheder. Ved små virksomheder
forstås virksomheder, som har færre end 51 fuldtidsansatte og hvis årsomsætning svarer
til mindre end EUR 10 millioner. Kommuner kan også søge om midler under LAG-ordningen, men
kun til projekter som ikke falder under kommunens sædvanlige drift.
Den Lokale Aktionsgruppen er en forening, der modtager ca. 5.5 mio. kr. hvert år fra Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter samt EU's Landdistriktsfond. Disse midler anvendes til at støtte
gode og innovative projekter, som kan medvirke til at opfylde målsætningerne i foreningens
udviklingsstrategi. Bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland indstiller støtteegnede projekter
til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som administrerer landdistriktsprogrammet.
Projekterne skal tage afsæt i Udviklingsstrategien for LAG Midt- Nordvestsjælland. Her fremgår
det at målet er at opnå, at være:
’Københavns kreative baghave’, der fastholder og tiltrækker
både bosætning og turisme samt udklækningssted for
innovative løsninger der forbedrer levevilkår og skaber
arbejdspladser.
Det går konkret ud på fire ting:





Udvikle og styrke SMV’er
Udvikle turisme
Styrke entreprenørskab og iværksætterkultur
Fastholde borgere og øge bosætning.

Bestyrelserne er altså stærkt forankret i lokalsamfundet. Fra Odsherred deltager borgmester
Thomas Adelskov, Turistchef Hans-Jørgen Olsen, samt virksomhedsejer Henrik Nielsen.
LAG Midt-Nordvestsjælland, sekretariatet har adresse i Jyderup, nærmere bestemt
Skarridsøgade 40, 1. sal, 4450 Jyderup.

Fakta om LAG
I bekendtgørelsen for LAG fremgår følgende:
Kapitel 1
Formål og anvendelsesområde
...
§ 3. Tilsagn om tilskud til projekter om etablering og udvikling af små virksomheder og
mikrovirksomheder, jf. § 11, nr. 1 og nr. 3 kan gives til enhver fysisk eller juridisk person eller
grupper af fysiske eller juridiske personer.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til projekter om fremme af erhvervssamarbejde, § 11, nr. 2-3 kan
gives til enhver person, virksomhed, institution eller forening, som udpeges som den juridiske
ansvarlige for et samarbejdsprojekt.
Stk. 3. Tilsagn om tilskud til projekter for at fremme udbuddet og forbedre basale
servicefaciliteter og byfornyelse omfattet af § 12 kan gives til private- og offentlige aktører.
Stk. 4. Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til offentlige myndigheder, herunder selvejende
institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed,
statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt
eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af driftsudgifterne, til varetagelse af
opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager.
De lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning, der administreres af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Ordningen har et budget på cirka 90 millioner kroner årligt i perioden 2015-20.
LAG Midt-Nordsjælland modtager 5,5 millioner kroner om året.
Der er i alt 5 lokale aktionsgrupper på Sjælland. Odsherred hører under gruppen, som hedder:
LAG Midt- Nordvestsjælland (Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred & Kalundborg Kommune).

Ansøgning
Man kan løbende indsende ansøgning om tilskud. De indkomne ansøgninger behandles i
ansøgningsrunder hen over året. Efter behandling i LAG sekretariatet og indstilling fra
bestyrelsen sendes ansøgningen videre til godkendelse i ministeriet.
Der er flere oplysninger på hjemmesiden: www.lag-midtnordvestsjælland.dk.
Relevante ansøgningsfrister i 2015 er mandag den 15.juni og tirsdag den 15.september.

Inden ansøgning
Materialet på hjemmesiden (særligt punktet: vigtige dokumenter). Det anbefales i særlig grad
at læse bekendtgørelsen.
Inden ansøgningen udarbejdes bør det overvejes om mulighederne for at gennemføre projektet
og opnå tilskud er til stede. Der opnås alene maksimalt 50 % tilskud til de tilskudsberettigede
udgifter. Det betyder, at projektejer skal kunne bidrage med de resterende mindst 50 %, og at
projektejer har mulighed for at ”lægge penge ud” frem til det tidspunkt, hvor der kan afregnes
aconto eller regnskabet er afsluttet.
Projekter som søger tilskud på under 50.000 kr. kan ikke opnå godkendelse.

