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LAG Fanø-Varde uddeler 1.200.000 kr. til 11 spændende projekter
Med en uddelingspulje, som ved årsskiftet blev beskåret med 30 %, stod LAG Fanø-Vardes bestyrelse
over for en benhård prioritering, da de i torsdags skulle uddele årets første LAG midler. Ikke mindre
end 24 havde søgt om del i midlerne, hvoraf de 11 altså kom igennem nåleøjet.
Det var en smule ambivalent for bestyrelsen, der på den ene side kunne glæde sig over et rekord
stort antal ansøgninger, men på den anden side på forhånd også godt vidste, at der skulle uddeles
mange afslag.
Beskæringen i midlerne er konsekvens af Landbrugspakken, som blev vedtaget i 2016. Her skulle der
findes finansiering til denne, og det gik ud over LAG midlerne, der på landsplan er blevet beskåret
med 30 %. LAG Fanø-Varde har mistet næsten 700.000 kr. på den konto, og konsekvenserne heraf
mærker vi altså nu.
De 11 projekter, der kom igennem nåleøjet denne gang, og nu skal videre til endelig behandling i
Erhvervsstyrelsen, fordeler sig med 4 projekter på Fanø og 7 projekter i Varde kommune, og det er
ligesom ved tidligere runder en god blanding af iværksætterprojekter, udviklingsprojekter og
almennytte projekter.
Følgende projekter modtog tilskud på bestyrelsesmødet den 23. februar 2017:
Enghavegård, Billum ApS modtager 162.000 kr. til etablering af to sammenhængende jordkamre, der
skal fungere som modningslagre for skinker og andre røgvarer.
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Varde kommune modtager 100.000 kr. til etablering af boardwalk i den sydlige spids af det gamle
Varde Sommerland. Boardwalken skal skabe en sammenhæng mellem de planlagte nye
aktivitetsspots i området.
Ældresagen på Fanø modtager 64.000 kr. til etablering af en nyttehave, hvor frivillige have-værter i
samarbejde med pårørende, kan skabe et trygt miljø for borgere med demens, så de pårørende kan
få et nødvendigt frirum.
Marije Jacobsen, der driver landbrug ved Fåborg modtager 131.000 kr. til at udvikle forskellige
oplevelser med dyrene på gården. Der er specielt fokus på børn med specielle behov eller handicaps,
som kan få gavn af at være sammen med dyrene.
Ved Oksbøl skal der etableres en indendørs klatrepark, og dertil modtager virksomheden
Junglefun.dk ApS 161.000 kr.
Vejers Strand Erhvervsforening modtager 136.000 kr. til etablering af en såkaldt kunstbølge, der
både omkranser byens legeplads, men også skaber et opholdsrum for borgere og besøgende i byen.
Rideskolen i Ansager står overfor en flytning, og i forbindelse med etableringen af den nye rideskole
modtager foreningen 106.000 kr.
I Sønderho skal byens varetegn, den gamle mølle, igen til at male mel, hvilket dog kræver en del
renovering. Hertil modtager Fonden Gl. Sønderho 55.000 kr.
Lindvig Kursus- og Feriecenter i Lønne modtager 51.000 kr. til investering i lydanlæg, så stedet kan
blive omdrejningspunkt for koncerter og foredrag.
Gårdbutikken i Sønderho modtager 175.000 kr. til etablering af lagerfaciliteter, personalerum og
personale/kundetoilet, der skal være med til at sikre en videreudvikling af butikken.
Sidst men ikke mindst modtager restaurant Fajancen i Sønderho 100.000 kr. til forbedring af stedets
køkkenfaciliteter, som skal være medvirkende til, at stedet kan udvide besøgstallet.

Bestyrelsen var på besigtigelsestur
At LAG midlerne gør en forskel, fik bestyrelsen at se med egne øjne, da de forud for
bestyrelsesmødet, besøgte fire af de tidligere støttede projekter på Fanø. De fire projekter var
henholdsvis den nyetablerede café i Hovedgaden i Nordby, Café Siesta, der havde en forrygende
første sæson i 2016, og allerede har skabt adskillige arbejdspladser.
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Det samme kunne Fanø Laks fortælle, som med et LAG tilskud har haft mulighed for at udvide
produktionen med nye lagerlokaler og flere røgovne. Hos Fanø Bigård, oplever man stigende
besøgstal, og med en ny udstilling i 2017, som er støttet af LAG Fanø-Varde, håber man at kunne give
de besøgende en endnu bedre oplevelse. Turen sluttede på Kellers Badehotel, hvor lejer, Lars Bonde
Sejerup udtrykte glæde over LAG tilskuddet, der har medvirket til bedre arbejdsvilkår for
køkkenpersonalet samt skabt grundlaget for, at stedet kan øge deres omsætning.
Bestyrelsen tager på en lignende tur i Varde kommune, når de afholder bestyrelsesmøde i marts
måned.

Næste ansøgningsfrist
Der afholdes endnu en ansøgningsrunde til efteråret med frist den 29. august. Projekter, der er med
til at opfylde målene i LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi kan komme i betragtning. I den
forbindelse gøres opmærksom på, at et par af indsatsområderne i udviklingsstrategien endnu ikke
har fået den store opmærksomhed. Det gælder indsatsområderne vedr. samarbejdsprojekter
omkring nationalpark og verdensarv samt borgerdrevne miljø- og klimaprojekter. Så skulle man
sidde med ideer inden for disse områder, modtager LAG’en gerne ansøgninger her inden for.
Vigtige datoer for ansøgningsrunden
Workshop - Varde: 7. juni 2017
Workshop – Fanø: 8. juni 2017

Ansøgningsfrist: 29. august
Se mere på www.lag-fanoe-varde.dk, hvor vejledning og link til ansøgningsskema findes.

Søg tilskud fra Landdistriktspuljen, Nordeafonden og SE Vækstpuljen
Der er i øjeblikket flere muligheder for at søge om tilskud til spændende projekter her i området.
Landdistriktspuljen, som administreres af Erhvervsstyrelsen, har åbnet for nye projekter. Der er 10
mio. kr. i puljen og ansøgningsfristen er den 10. april 2017. I år er der fokus på "Den moderne
landsby" og "Branding af lokale potentialer". Læs mere om, hvordan I søger på
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen.
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Nordeafonden har en pulje til lokale projekter, der har et maksimalt budget på 100.000 kr. Puljen
støtter bredt inden for sundhed, motion, natur og kultur. Ansøgninger behandles løbende af
bankrådet i det lokale område og det typiske tilskudsbeløb er på 5.000-20.000 kr. Se mere på
http://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/soeg-stoette-til-et-lokalt-projekt
SE’s Vækstpulje er efterhånden kendt af de fleste, der søger midler til lokale projekter her i
området. Puljen støtter bredt inden for erhvervs,- uddannelses,- forenings- og kulturlivet. Næste
ansøgningsfrist er den 1. juni 2017. Se mere på https://www.se.dk/om-se/se-vaekstpulje-og-sevaekstpulje-nyfors/se-vaekspulje-formaal

Deltag i LAG Fanø-Vardes generalforsamling og bliv inspireret
I forbindelse med dette års generalforsamling har vi valgt at invitere projektholdere, der har været
igennem LAG møllen til at fortælle om deres spændende projekter. Bl.a. vil repræsentanter fra Mejls
Orten Tinghøj Friskole fortælle om deres oplevelser med at realisere naturSFO og udeskole.
Generalforsamlingen afholdes den 6. april kl. 19 på Realen på Fanø. Realen fungerer som kultur- og
spillested, der i høj grad drives af frivillige kræfter. Hvis du ikke allerede har aflagt stedet et besøg, er
LAG’ens generalforsamling en oplagt mulighed for at se de hyggelige lokaler.
Annoncering af generalforsamlingen vil ske via de lokale ugeblade samt på vores hjemmeside. Men
skriv allerede nu datoen i kalenderen, og adviser naboen, så I sammen kan tage af sted.

Udskiftning på koordinatorposterne
Som mange af jer allerede ved, tog vi januar afsked med Hanne Jespersen, der i over 10 år har
fungeret som både LAG koordinator og lokalsamfundskonsulent i Varde kommune. Hanne har
gennem tiden ydet en fantastisk indsats, og vi vil naturligvis alle sammen savne hendes store
engagement og altid gode humør. I forbindelse med Hannes afsked har vi dog samtidig også haft
fornøjelsen af at sige velkommen til Lisbeth Højvang Linding, som med stort gå-på-mod og lige så
dejligt humør som Hanne, har kastet sig ud i opgaverne med både LAG og lokalsamfund i Varde
kommune. Håber I alle vil tage godt imod Lisbeth.
På Fanø vil der ligeledes i den næstkommende tid ske en udskiftning på koordinatorposten. Helle
Andersen har meddelt, at hun går på barsel fra den 17. marts, hvorfor Jacob Bay overtager posten de
næste måneder. Jacob er ,ligesom Helle, ansat ved Fanø Kommune, og har bl.a. stort kendskab til
fundraising og projektudvikling/-gennemførelse. Vi håber ligeledes I vil tage godt imod Jacob.
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De bedste forårshilsner
LAG Fanø-Varde
Arne Haahr Hansen
Formand
arne@haahr-hansen.dk
Tlf.nr. 20291387
Lisbeth Højvang Linding
Koordinator
lisl@varde.dk
Tlf.nr. 79 94 79 63/ 20 58 56 72
Helle Andersen
Koordinator
ha@fanoe.dk
Tlf.nr. 76 66 06 39 /51 82 53 85
Fra den 17. marts afløses Helle af Jacob Bay
Jacob Bay
Koordinator
jkb@fanoe.dk
Tlf.nr. 76 66 06 45 / 26 18 45 45

www.lag-fanoe-varde.dk
Følg os på Facebook (LAG Fanø-Varde)

