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LAG midler – også til almennyttige projekter 
LAG Fanø-Varde har uddelt midler i knapt halvandet år, og med tre gennemførte ansøgningsrunder 

tegner der sig et billede af, at mange har den opfattelse, at LAG midlerne udelukkende kan uddeles 

til erhvervsrettede projekter, hvor formålet er at skabe nye arbejdspladser. 

Både bestyrelsen og sekretariatet kan se en tendens i de henvendelser vi får omkring mulighederne 

for at søge, og det samme gør sig gældende hos de ansøgninger vi får ind til behandling. Mange tror 

fejlagtigt, at de skal kunne redegøre for, hvordan deres projekter kan være med til at skabe 

arbejdspladser i Varde og på Fanø, men det behøver man nødvendigvis ikke. LAG Fanø-Varde støtter 

også almennyttige projekter, som er med til at skabe nye aktiviteter i vores lokalområder. 

LAG Fanø-Varde har indtil nu uddelt 3 mio. kr. fordelt på 24 projekter. Det giver et 

gennemsnitstilskud på knap 130.000 kr. pr. projekt, og netop krav til størrelsen på de projekter, som 

LAG Fanø-Varde kan støtte, kan have indvirkning på, at der f.eks. på Fanø ikke er blevet støttet 

mange almennyttige projekter.  

Der er fra øverste niveau, dvs. Erhvervs- og Vækstministeriet, blevet besluttet, at vi som minimum 

skal give tilskud på kr. 50.000, og da vi højst kan give 50 % i tilskud, betyder det, at projekterne skal 

have et minimumsbudget på 100.000 kr. for at de kan søge om LAG midler.  

Vi vil dog gerne op opfordre til, at man tager kontakt til foreningens koordinatorer, for at drøfte 

mulighederne for at søge LAG tilskud, for selvom der er øgede krav til projekternes størrelse, er det 

ikke et ønske fra LAG Fanø-Vardes side, at de små projektholdere afskæres fra LAG tilskud, blot skal 

der måske tænkes i nye måder og på tværs af foreningsskel. 

For hvem siger, at hver lille forening, skal gennemføre hver deres projekter? Måske vi i højere grad 

skal forsøge at koble projekter på tværs af foreninger? 
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Et godt eksempel på, hvorledes man kan gå sammen om større projekter, er projektet med den 

mundrette titel ”En matrikelløs multi paraply arena”, som tilbage i 2010 fik tilskud af LAG Varde. 

Projektet var et samarbejde mellem Ansager idrætsforening, det lokale erhvervsliv og kunstneren 

Helge Engelbrecht, der sammen fik et tilskud på 100.000 kr. til en fællesinvestering i et nyt telt, som 

kunne bruges af de tre parter på skift til sommerfester, koncerter med videre. 

Næste ansøgningsfrist er lige om hjørnet 
Næste ansøgnings frist den 8. august! 

Disse ansøgninger behandles på bestyrelsesmødet 7. september.  

Læs mere på www.lag-fanoe-varde.dk hvor også udviklingsstrategien kan ses. Udviklingsstrategien 
lægger rammerne for, hvad aktionsgruppen kan give tilskud til. På vores hjemmeside er der også et 
link til ansøgningsmaterialet og vejledningen, ligesom vi har lagt en skabelon til forretningsplan samt 
skabelon til opfordringsskrivelse i forbindelse med underhåndsbud (se nedenfor vedr. tilbudsloven).  

Tilbudsloven skal overholdes 

Søges der LAG tilskud til bygge- og anlægsudgifter, og løber de samlede udgifter op mellem 300.000 

– 3.000.000 kr. skal reglerne i tilbudsloven overholdes. Det betyder bl.a., at der skal laves det, der 

kaldes for underhåndsbud. Underhåndsbud defineres som en mindre formel udbudsform 

(modsat licitation, der gælder for bygge- og anlægsprojekter over 3 mio. kr.)) og betyder bl.a., 

at: 

• Der skriftligt skal anmodes om tilbud hos mindst to leverandører (max 3). Et fjerde 

tilbud kan indhentes, hvis det er uden for det lokale område og at der er taget forbehold 

herfor i opfordringen til at afgive bud 

• Opgaven skal beskrives i anmodningsmaterialet (opfordringsskrivelse) – skabelon kan 

hentes på LAG Fanø-Vardes hjemmeside 

• Leverandørerne skal vende tilbage med et skriftligt tilbud, ikke et overslag 

• Bygherre skal ifølge tilbudslovens § 12, stk. 5 i opfordringsskrivelsen angive om man går 

efter den billigste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

I forbindelse med indsendelsen af LAG ansøgning, skal der altså foreligge en skrivelse med dato 

og signatur, hvor projektholder anmoder om tilbud på en konkret beskrevet opgave og 2 tilbud, 

der modsvarer det beskrevne. 
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Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at det kun er bygge- og anlægsudgifterne der skal 

medregnes, når man skal vurdere, om et projekt falder inden for reglerne i tilbudsloven. Øvrige 

udgifter til eksempelvis vare- og tjenesteydelser skal således ikke medregnes.  

For alle andre projekter, der ikke falder inden for tilbudsloven gælder de gængse regler om, at der 

skal indhentes dokumentation på, at udgiftsposter over 50.000 kr. er rimelige – eksempelvis ved 

indhentelse af to tilbud, kopi af priser fra to forskellige hjemmesider eller lignende.    

 

De bedste sommerhilsner 

LAG Fanø-Varde  

Arne Haahr Hansen  

Formand 

arne@haahr-hansen.dk  

Tlf.nr. 20291387 

Helle Andersen 

Koordinator 

ha@fanoe.dk 

Tlf.nr. 76 66 06 39 /51 82 53 85 

Hanne Jespersen   Koordinatorer har også brug for at få 

Koordinator    dyppet tæerne i havet, og der holdes   

haje@varde.dk    derfor sommerferie følgende uger:  

Tlf.nr. 79 94 79 63/20 16 10 07    

    Hanne:  27-28-29-30 

www.lag-fanoe-varde.dk   Helle:  29-30-31  

Følg os på Facebook (LAG Fanø-Varde)   
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