LAG Randers-Favrskov
C1 – bestyrelsens beretning:
a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det
foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale
liv/offentlige myndigheder og øvrige hændelser af væsentlig betydning for
foreningens virke.
Der afholdes møder med de relevante udvalg i både Favrskov- og Randers Kommune. Der afholdes møder
med Elrofonden for at optimere ressourcerne til projekt finansiering. LAG Randers-Favrskov er involveret i
Vindmøllerådet i Randers Kommune og Naturpark Randers Fjord.
Der samarbejdes med LAG Skive-Viborg om Nørreådalen. Koordinator er tovholder for en gruppe der
arbejder med bedre adgang i Nørreåområdet.
Der samarbejdes med LAG Djursland, de 2 destinationer og de 2 kommuner omkring Naturpark Randers
Fjord. Koordinator er del af styregruppen, formanden er med i Naturparkrådet.
Koordinator har været med i følgegruppen til GudenåSamarbejdet, som er ved at finde sine ben i regi af de
7 kommuners udviklingsafdelinger.
LAG Randers-Favrskov deltager i de møder der arrangeres i regionalt regi mellem kommuner og LAG.

b. Overordnet vurdering af hvorledes de indstillede ansøgninger forventes at
kunne medvirke til at opfylde målsætningerne i aktionsgruppens
udviklingsstrategi.
Under hvert af de konkrete mål fra udviklingsstrategien herunder er de 15 bevilligede projekter i 2015
indskrevet med rødt.

Konkrete mål for Erhvervsprojekter:
Mål 1: Støtte og fremme af eksisterende og nye fødevarevirksomheder
25% (2.982.288 kr) under forudsætning af at fødevare projekter kan støttes med 50% (bliver 40%)
Aktivitet 1: Fremme af innovative produktionsmetoder og Indkøb af
produktionsapparatur. Indretning af produktionslokale, hvis bekendtgørelsen tillader det.
12,5% (1.491.144 kr). 4 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 1. mio
Dansk Frugtvin til Verden – i løbet af 2 år 4 job. Tilsagn 300.000, samlet sum 916.000 kr.
Derudover investeres yderligere 5 mio.
Intentionerne i projektet ”Dansk Frugtvin til Verden” medvirker i høj grad til at nå målet
om at støtte og fremme fødevare virksomheder. Projektet er del af noget større som i
løbet af de kommende 4 år vil resultere i mindst 4 nye arbejdspladser.

Aktivitet 2: Fremme af nye afsætningsmuligheder – f.x. indretning af fysisk salgssted eller
udvikling af netbaseret handel - herunder aktiviteter, der kobler produkterne med lokal
identitet
12,5% (1.491.144 kr). 4 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 1. mio
Fru Hansens – min 2 job i løbet af 2 år. Tilsagn 235.448 kr, samlet sum 588.620 kr.
Intentionerne i projekt ”Fru Hansens” medvirker til at give andre lokale producenter en
platform for salg, og der der udvikles nye produkter og aktiviteter. Der skabes 2 job i løbet
af de kommende år.

Mål 2: Støtte og fremme af erhvervsturisme
30% (3.578.745 kr)
Aktivitet 1: Udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme
15% (1.789.372 kr) 5 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 1. mio
½ Kursus og overnatningsfaciliteter i Skógum. ½ job. Tilsagn 70.000 kr, samlet sum 281.032
kr.
Projektet etablerer en kursusfacilitet og tilhørende overnatningsfaciliteter. Projektet vil
maksimalt medføre ½ job.
Aktivitet 2: Udvikling af overnatningsfaciliteter
15% (1.789.372 kr) 3 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 1. mio
½ Kursus og overnatningsfaciliteter i Skógum. ½ job. Tilsagn 70.000 kr, samlet sum 281.032
kr
Se ovenstående

Mål 3: Støtte og fremme af andre erhverv
30% (3.578.745 kr)
Aktivitet 1: Jobskabelse på baggrund af stedbundne ressourcer (som f.eks. tiloversblevne
bygninger, lokalt forankrede forretningsmuligheder etc.)
30% (3.578.745 kr) 8 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 2. mio
Ådalen Retræte. 1 job. Tilsagn 150.000 (+ 150.000 fra Randers Kommunes LAG pulje).
Samlet sum 461.386 kr.
Projekt ”Ådalen Retræte” udnytter en historisk bygning ved Fussingø Skov, og der kommer
hvert år mange kursister/turister. Projektet medvirker til et nyt job.

Mål 4: Støtte og fremme af netværksdannelse og samarbejdsprojekter
15% (1.789.372 kr)
Aktivitet 1: Støtte til etablering af netværk og samarbejdsprojekter inden for alle
brancher (inkl. fødevarer og erhvervsturisme)
15% (1.789.372 kr) 5 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 1. mio
Endnu ingen projekter indenfor erhvervsnetværk eller samarbejde.
Estimeret total for alle 4 delmål (100%) 11.929.152 kr. 29 projekter 6 bevarende job, 6 nye job.

Konkrete mål for projekter der forbedrer rammevilkårene
(foreningsprojekter):
Mål 1: Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder
15% (1.192.914 kr)
Aktivitet 1: Forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder
15% (1.192.914 kr). 6 projekter, 1200 får gavn af projektet
Mange af de projekter der står under Mål 4, kunne også står her.

Mål 2: Infrastruktur
15% (1.192.914 kr)
Aktivitet 1: Forbedring af adgang til naturoplevelser og –aktiviteter
15% (1.192.914 kr). 6 projekter, 1200 får gavn af projektet
Nye rekreative faciliteter ved Fussing Sø. Tilsagn 72.531 kr,+ 100.000 kr fra Randers
Kommunes LAG pulje. Samlet sum 558.550 kr.
Projektet sikrer fortsat adgang til badning i den fredede Fussing Sø, samt rammer om et
godt ophold.

Mål 3: Den blå infrastruktur, naturturisme samt naturgenopretning, - pleje og
formidling
30% (2.385.828kr)
Aktivitet 1: Forbedring og udbygning af den blå infrastruktur (der relaterer sig til
infrastruktur ved og på vandløbene), oplevelsesrum på og ved vandet, naturturisme,
naturgenopretning og- pleje samt formidling i forbindelse hermed.
30% (2.385.828kr). 10 projekter, 20.000 får gavn af projektet
Et partnerskab om trækstien ved Ulstrup (fase 2). Tilsagn 250.000 kr + 150.000 kr fra
Favrskov Kommunes LAG pulje. Samlet sum 799.056 kr.
Projektet sikrer adgang til en strækning af den fredede træksti ved Ulstrup, som ellers er
utilgængelig. Campingpladsen sikres adgang til byen gennem stien.

Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
30% (2.385.828kr)
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
15% (1.192.914 kr). 6 projekter, 1200 får gavn af projektet



Udendørs Alter ved Vissing Kirke. Tilsagn 90.000 kr. Samlet sum 225.000 kr
Vil du med i skoven og se mine gamle dørhåndtag? Tilsagn 75.000 kr + 25.000 kr fra
Favrskov Kommunes LAG pulje. Samlet sum 402.700 kr.

Aktivitet 2: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye fritidsaktiviteter
15% (1.192.914 kr). 6 projekter, 1200 får gavn af projektet


Rekreativt område til Lading/Fajstrup. Tilsagn 170.000 kr + 100.000 kr fra Favrskov
Kommunes LAG pulje. Samlet sum 543.827 kr.





Aktivitetsplads I Hørning. Tilsagn 50.000 kr. Samlet sum 490.750 kr.
Sall Bypark. Tilsagn 52.203 kr + 99.055 kr fra Favrskov Kommunes LAG pulje.
Samlet sum 417.625 kr.
Landsbyen i naturen – naturen i landsbyen. Tilsagn 80.000 kr + 470.000 kr fra
Randers Kommunes kommunale LAG pulje. Samlet sum 1.374.368 kr.

Mål 5: Dannelse og styrkelse af netværk på tværs af de forskellige aktører og de
to kommuner i landdistrikterne
10% (795.276 kr)
Aktivitet 1: Tilskud til etablering og videreudvikling af netværk på tværs af forskellige
aktører og kommunegrænser
10% (795.276 kr). 4 projekter, 2.000 får gavn af projektet
Total for alle 5 delmål (100%) 7.952.760 kr, 40 projekter der i alt kommer 56.000 til gode.

C. Bestyrelsens vurdering af, om de forventede resultater og effekter af
realiserede projekter er nået.
Der er indtil videre kun afsluttet et enkelt projekt, Ådalen Retræte, og det er bestemt indtrykket at
projektet har medvirket til at sikre endnu en arbejdsplads, fastholde aktiviteter og muliggøre
yderlige aktiviteter. Derudover bidrager projektet til at bringe flere besøgende ud i landdistriktet.
Under b ovenfor er alle projekter indskrevet under det delmål de primært opfylder. Flere af
projekterne indeholder elementer fra flere delmål. De 12 projekter har givet en rigtig god start på
implementeringen af udviklingsstrategien.

d. Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen
Den p.t. største udfordring er besparelsen på 30%. Det er dybt beklageligt at der iværksættes en
indsats for 2014-2020, uden der er sikret den økonomi der ligger til grund for alle de godkendte
udviklingsstrategier.
Det er uholdbart at der ikke er udarbejdet en opdateret vejledning.
Den nødvendige arbejdsro til udvikling bliver ikke sikret. Der bruges for meget energi på
brandslukning.

e. (f.eks. hvordan sikres målene i udviklingsstrategien opfyldt, en bred
kontaktflade for aktionsgruppen eller andet).
Det er intentionen i løbet af 2016 at iværksætte innovationsdage / projektudviklingsdage. Tiltaget
skal medvirke til at understøtte mere nytænkende projekter og nye samarbejdsformer.

