








Hvad er succeskriterierne for at få et projekt gennemført? I den indeværende periode har der været to 
sigter med LAG-ordningen, at fremme erhvervs- og rammevilkårsprojekter i landdistrikterne. Projekterne 
har således skabt succes ved at skabe arbejdspladser, ofte ganske billigt for ca. 150.000 kr. i tilskud per 
arbejdsplads, samt at øge bosætningen. Der henvises til at hente inspiration og eksempler på projekter i de 
andre daværende og eksisterende lokale aktionsgrupper. 

findes der en drejebog for ansøgning af projekt? Der henvises til at følge den lokale udviklingsstrategi, 
lovgrundlaget og bekendtgørelsen. Vejledninger opdateres løbende. Henvisning til Livogland.dk. Herunder 
også at man som projektholder skærer sit projekt til, så det bliver så simpelt som muligt, ikke mindst af 
hensyn til efterfølgende dokumentation. 

Hvad er erfaringerne fra tidligere med processen i en arbejdsgruppe? Der er ikke førstehånds erfaringer fra 
sidste periode, da Lejre Kommune i sidste programperiode knyttede sig til et eksisterende partnerskab. Det 
er netop fordi at processen denne gang også omfatter mobilisering af et nyt partnerskab at der foreslås 
nedsættelse af en arbejdsgruppe. Det giver mulighed for at blive klogere på ordningen og mulighederne 
inden der skal vælges en bestyrelse og arbejdes med udvikling af strategien. 

Er det er arbejdsgruppen, der skal mobilisere den lokale aktionsgruppe? En deltager har set på de sociale 

medier at andre (eksisterende LAG'er) mobiliserer. Ja, det vil netop være en del af arbejdsgruppens opgave. 
Det skyldes ikke mindst at dette nye partnerskab, modsat de eksisterende, ikke har en koordinator ansat, 
som kan bistå partnerskabet med mobiliseringen. 

En deltager udtrykte glæde over udpegelsen af Frederikssund Kommune. 

Dirigenten takkede for den gode energi fra de forsamlede, og opfordrede til at de der ønskede det kunne 
blive siddende og netværke. Dirigenten takkede af og nedlagde sit hverv. Forsamlingen gav dirigenten en 
applaus 

Peter Ofs�, dirigent Sune K. 8. Rasmussen, referent 

Fordeling af fremmødte på kommuner og socioøkonomisk gruppering 

Kommune Borgere Erhvervsdrivende Foreninger Offentlige I alt 
Frederikssund 15 6 7 4 32 

Lejre 5 3 3 4 15 

Holbæk 0 0 0 1 1 

Ikke oplyst 0 0 2 0 2 

I alt 20 9 12 9 so 

5 


	Referat af Informationsmøde om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe Lejre-Frederikssund web
	Referat af Informationsmøde om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe Lejre-Frederikssund



