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LAG Fanø-Varde endelig klar til at uddele tilskud 
LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi er nu blevet godkendt af Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter, hvilket betyder, at aktionsgruppen er klar til at uddele tilskud. Første ansøgningsfrist 

bliver den 19. maj 2015. 

Udviklingsstrategien lægger rammerne for, hvad aktionsgruppen kan give tilskud til, og der er i 

strategien fokus på tre overordnede temaer  

 Fastholde og øge antallet af arbejdspladser og iværksættere 

 Det gode liv  

 Samarbejds- og netværksprojekter. 

Under hvert tema findes ligeledes en række undertemaer, der præciserer, hvilke projekter, 

bestyrelsen ønsker at støtte.   

Udviklingsstrategien vil naturligvis være at finde på LAG Fanø-Vardes hjemmeside, som er under 

opbygning (se mere under punktet vedr. hjemmeside).   

Sammen med udsendelsen af dette nyhedsbrev fremsendes ligeledes en pixiudgave af strategien, 

således at det er muligt at, se de enkelte målsætninger i denne. Ønsker man den fulde strategi 

fremsendt, kan en af LAG Fanø-Vardes koordinatorer kontaktes.  

Forud for ansøgningsfristen den 19. maj, vil der blive inviteret til to workshops – henholdsvis i Varde 

og på Fanø. Her vil ansøgningsmaterialet blive gennemgået, ligesom der vil være rig mulighed for at 

stille spørgsmål. Bestyrelsen håber, at mange vil møde op til disse workshops, hvor der er mulighed 

for at møde andre projektholdere og inspirere hinanden.  
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Udover ansøgningsfristen den 19. maj, vil der i år være endnu en ansøgningsrunde med frist den 1. 

september. Datoerne ser således ud: 

1. ansøgningsrunde 

Den 5. maj 2015 kl. 19:  Workshop på Fanø (sted meldes senere) 

Den 6. maj 2015 kl. 19:  Workshop i Varde (sted meldes senere) 

19. maj 2015:  Ansøgningsfrist 

17. juni 2015:  Bestyrelsesmøde, hvor ansøgninger behandles 

2. ansøgningsrunde 

Den 18. august 2015 kl. 19:  Workshop på Fanø (sted meldes senere) 

Den 19. august 2015 kl. 19: Workshop i Varde (sted meldes senere) 

1.september 2015: Ansøgningsfrist 

29. september 2015: Bestyrelsesmøde, hvor ansøgninger behandles 

Hjemmeside 
Vi arbejder på højtryk med at få færdiggjort den nye hjemmeside, og forventer at denne kan gå i 

luften i løbet af uge 10. hjemmesidens navn bliver www.lag-fanoe-varde.dk.  

Hjemmesiden vil løbende blive udbygget med relevante oplysninger, men i første omgang vil vi 

fokusere på at få lagt diverse information og materiale ind, som vedr. ansøgning om tilskud af LAG 

midler. Indtil vi er helt i luften, er man naturligvis mere end velkommen til at kontakte de to 

koordinatorer, der forsøger at have fingeren på pulsen.  

Ansøgningsmateriale 
Der arbejdes i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på højtryk med at færdiggøre det nye 

ansøgningsmateriale. Planen er, at ansøgningen bliver elektronisk, således at vi alle slipper for det 

store papirroderi med kopiering, konvolutter osv. Om systemet når at blive klar til den første runde, 

er endnu uvist, men hvis ikke, klarer vi det på gammeldags maner. Der vil blive udarbejdet en 

nærmere vejledning, som fortæller mere om, hvad der konkret kan søges tilskud til, hvilke krav man 

skal opfylde osv. Men indtil videre må vi nøjes med et ansøgningsskema, som for de interesserede 

kan findes på følgende side  

http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-

projektansoegere/ansoegningsskema  
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Generalforsamling d. 28. april 2015 
Det er godt nok ikke lang tid siden vi afholdt (stiftende) generalforsamling, men vi skal snart til det 

igen. Nærmere bestemt den 28. april. Denne gang skal vi mødes i Sundhedshuset på Fanø, så skriv 

allerede nu datoen i kalenderen. – Nærmere information kommer senere.  

Kendte ansigter på koordinatorposterne 

Selvom meget er nyt i LAG regi, er der dog én, ja faktisk to ting, der forbliver det samme, nemlig de 

to personer, der hidtil har varetaget koordinatorfunktionen for henholdsvis LAG Varde og LAG Fanø. 

Vi har lavet aftale med de to kommuner om, at Hanne og Helle forbliver på posterne, og de vil 

således i fællesskab stå for den fremtidige sekretariatsbetjening, og dermed også vejledningen af alle 

projektholdere. Uanset om man er bosiddende i Varde eller på Fanø skal man være mere end 

velkommen til at kontakte enten den ene eller den anden. De kan kontaktes i almindelig kontortid 

(dog ikke om mandagen), og skulle man ikke fange dem på telefonen, så send endelig en mail.   

 

De bedste forårshilsner 

LAG Fanø-Varde 

Arne Haahr Hansen  

Formand 

ahhagro@mail.tele.dk  

Tlf.nr. 20291387 

Helle Andersen 

Koordinator 

ha@fanoe.dk 

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

Hanne Jespersen 

Koordinator 

haje@varde.dk  

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