LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Vision:

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland vil være understøttende fødselshjælper
til bæredygtige projekter med sigte på at bevare og udvikle eksisterende
virksomheder samt etablere nye. Vi understøtter initiativer til bevarelse og
udvikling af attraktive levevilkår og til fornyet vækst og bosætning og
netværksdannelser og forbedrede tværgående samarbejdsrelationer i og
udenfor området.

Om LAG Jammerbugt-Vesthimmerland
Hvad er LAG Jammerbugt-Vesthimmerland?
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland er den lokale aktionsgruppe (LAG), der
dækker Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner og som fordeler landdistriktsmidler
fra EU og Danmark til området. Aktionsgruppen er et lokalt partnerskab, der er
sammensat af enkeltpersoner samt repræsentanter fra foreninger, organisationer,
virksomheder og offentlige myndigheder, der har fast bopæl i en af de to kommuner.
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland er etableret som en forening med egen
bestyrelse og egne vedtægter.
Hvad er formålet?
LAG Jammerbugt-Vesthimmerlands primære formål er at bidrage til udvikling i
områdets lokalsamfund. De målsætninger, som aktionsgruppen har formuleret i
sin udviklingsstrategi, er i korte træk beskrevet på de følgende sider.
Hvordan kan LAG Jammerbugt-Vesthimmerland hjælpe?
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland får hvert år en bevilling fra staten og EU. I
2014 – 2020 råder aktionsgruppen årligt over knap. 4 mio. kr., som er målrettet
finansiering af lokale projekter, der harmonerer med de formulerede
målsætninger – og vigtigst af alt skaber udvikling i områdets lokalsamfund.
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland har desuden ansat en koordinator, som står
til rådighed med rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter.
Hvad er baggrunden?
EU’s Landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 ønsker at styrke udvikling i
landdistrikterne, og har til det formål afsat midler til LAG’er.

Målsætninger og indsatsområder
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland har to overordnede målsætninger for
programperioden 2014-2020. Det drejer sig om:
1. Etablering af nye attraktive arbejdspladser inden for erhvervslivet.
2. Udvikling af attraktive levevilkår og styrket bosætning.
Ad 1: Erhvervsliv
1.1:
1.2:

1.3:
1.4:

Flere arbejdspladser med baggrund i nye tiltag i eksisterende virksomheder og via etablering
af nye virksomheder. (herunder lokale originale gode ide’er, iværksætterkultur samt
socioøkonomiske virksomheder (nye muligheder for overlap og nytænkning).
Nye virksomheder, der etablerer attraktive jobs. Herunder grønne tiltag og bæredygtighed,
som giver beskæftigelse og bedre livskvalitet. Udvikling af og etablering af socialøkonomiske
virksomheder. Fokus på anvendelsen af virksomheder i ledige erhvervsbygninger- og lokaler.
Utraditionelle samarbejder/partnerskaber i lokalsamfund mellem borgere og virksomheder som
har til formål at skabe beskæftigelse.
Rammebetingelser og samarbejder med henblik på at forbedre infrastruktur sammen med
øvrige centrale aktører. Tværfaglige relationer (erhverv, forening, kultur, kommune o.s.v.
Hav og fjord som tema i ny turistmæssig sammenhæng. Herunder oplevelsesmuligheder,
destinations og events med afsæt i områdets stedbundne potentialer samt natur og turisme som
afsæt for nye virksomheder og udvikling af eksisterende.

Ad2:

Attraktive levevilkår og styrket bosætning

2.1:

Vi støtter nye faciliteter som ramme om nye aktiviteter i foreningslivet med de mange
ildsjæle i bestræbelserne på at gøre en positiv forskel. Vi introducerer LEADER -princippet til
fremme af social kapital i området. Vi går gerne nye veje f.eks. i samarbejde med
socialøkonomiske virksomheder og andre institutioner i lokalsamfundene.
Vi styrker rammerne for åben netværksdannelse og social integration. Herunder bidrag til en
bedre ramme om styrkelse af de kulturelle netværk, foreningsliv (social kapital) med plads til
forskellighed.
Formidlingsværktøjer og faciliteter til udnyttelse af områdets rige kulturarv. Herunder
forbedret adgang til naturen, multifunktionelle landsskaber.
Styrket bosætning via bedre rammebetingelser og infrastruktur, herunder Internetadgang,
nye initiativer til at styrke boligmassen med gode ustøttede lejeboliger for alle aldersgrupper.

2.2:
2.3:
2.4:

Værd at vide…
Hvad vil vi?
Vi vil i perioden 2014-2020 igen arbejde for at skabe udvikling i lokalsamfundene i
Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Det vil vi primært gøre ved at
bakke op om de lokale ildsjæle, som har de ideer og den drivkraft, der fører til
nye lokale udviklingstiltag. Konkret har vi mulighed for at støtte lokale ildsjæle
med en økonomisk bevilling eller med bistand fra vores koordinator. Aktionsgruppen vil dog også i en vis udstrækning iværksætte vore egne projekter.
Hvad lægger vi vægt på?
Det er vigtigt for os, at de gode penge vi bevilger, går til gode projekter. Derfor
har vi formuleret følgende støttekriterier, som jeres projekter gerne skal leve op
til, hvis de skal opnå støtte fra LAG Jammerbugt-Vesthimmerland:
Vi lægger blandt andet vægt på følgende egenskaber hos den gode ansøgning.
-

Lokalt engagement
Partnerskaber
Bæredygtighed
brug af lokale ressourcer
nyhedsværdi

Hvor meget støtte kan vores projekt få?
Projekterne støttes med minimum 50.000 kr. og aldrig over 50 pct. af projektets
totalramme.
Ansøgningsfrister
Ansøgninger modtages løbende og behandles herefter på det følgende møde i
bestyrelsen. Der afholdes kvartalsvise møder.
Vil du vide mere?
Kontakt vores koordinator Peter Bach Frederiksen på tlf. 9862 2066 eller e-mail:
info@lag-jammerbugt-vesthimmerland.dk

