


Projektstøtte 

• Projektramme: ca. 3.2 mio. om året

• Op til 50 % i støtte (fødevareproduktion 
maks. 40 %)

• Minimumsgrænse: 50.000 kr.

• Ansøgningsfrister: 23. april og 3. 
september



Tema: 
Naturturisme og 

friluftsliv

Mål: Udvikling af 
attraktive 

naturoplevelser

• Udvikling af kommercielle 
produkter/salgbare aktiviteter, 
herunder produkter, hvor overnatning 
og aktiviteter tilbydes som pakker - med 
særligt fokus på aktiviteter uden for 
højsæson.

• Etablering af geografisk og/eller 
tematisk sammenhængende 
støttefaciliteter inden for natur- og 
friluftsliv.

• Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter 
(netværk, klynger mv)



Maritim
naturturisme på

Nordfyn -
Kajakudlejning, 

guidede ture m.v.



Rideturisme v/ Stald
Sepi og Ditlevsdal 

Bisonfarm



Klintebjerg Havn
skal summe af 

liv og aktiviteter



Tema: 
Fødevareudvikling

Mål: Styrkelse af 
lokalproducerede 

fødevarer

• Udvikling af lokale produkter og 
etablering af produktioner

• Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter 
inden for markedsføring og samarbejde 
om afsætning

• Oplevelser som en del af produktion og 
afsætning



Ditlevsdal 
Bisonfarm –

oplevelser som en
del af produktion

og afsætning



Tema: 
Nye boformer

Mål: Udvikling af nye 
bosætningsinitiativer

• Investering i omdannelse af bygninger 
til almennyttige formål ifm. etablering 
af nye boformer.

Etablering af samarbejde mellem 
kommuner, interesserede lokalsamfund og 
LAG MANK.

• Landsbyer: udpeger attraktive 
områder, markedsføring

• Kommuner: lokalplaner
• www.bofællesskab.dk



Fælleshus og 
fælleshaver i forbindelse 

med etablering af 
bofællesskab

(Krogsbølle)



Vig t ige  dokumenter

• Ansøgningsskema
• Tilbud 
• Forretningsplan (erhverv)
• Finansieringsplan
• Evt. aftaler om samarbejder – fx mellem 

erhverv eller andre LAGere
• Vedtægter – hvis man er en selvejende 

institution eller forening
• Nødvendige tilladelser
• Dokumentation for brugt udstyr
• Delvis momsfradragsberettiget - SKAT
• Mellemfinansiering - redegørelse



B e d ø m m e l s e

• Projektbeskrivelse
• Relevans
• Samarbejde
• Effekter
• Lokal forankring
• Innovation
• Bæredygtighed
• Synlighed



Sagsgang

• Koordinator behandler og klargør til
• bestyrelsen
• Bestyrelsen indstiller til tilsagn med 
• tilskudsbeløb
• Indstillede projekter indkaldes til 
• obligatorisk infomøde
• Legalitetskontrol i Erhvervsstyrelsen
• Tilsagn Erhvervsstyrelsen



V i l  d u  
v i d e  
m e r e

Kontakt dit lokale bestyrelsesmedlem 

eller LAG koordinator Anders 

Holmskov

• koordinator@lag-mank.dk 

• tlf.: 4028 3793

www.lag-mank.dk 

Facebook LAG MANK






Vil du vide 
endnu 
mere...
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