Skabelon til årlig beretning fra
lokale aktionsgrupper under
Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet
2014 - 2020

Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal
udfyldes

Indledning
I forbindelse med afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling skal bestyrelsen for den lokale
aktionsgruppe udarbejde følgende materiale, der skal forelægges for medlemmerne til godkendelse:
Beretning om foreningens virke det foregående år (skriftligt eller mundtligt).
Revideret regnskab for foreningen for det foregående samt tilhørende revisionsprotokol.
Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år (dvs. budget for 2016 til godkendelse på
generalforsamling i 2015).

Efter den ordinære generalforsamling skal der ske indberetning til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, Netværkscentret, netvaerkscenter@mbbl.dk
Følgende materiale fremsendes til Netværkscentret senest den 1. juni:
Referat af generalforsamlingen med dirigentens og formandens underskrifter
Beretning om bestyrelsens virke det foregående år godkendt af generalforsamlingen (skriftligt)
Revideret regnskab underskrevet af revisor og aktionsgruppens bestyrelse samt godkendt af
generalforsamlingen, samt tilhørende revisionsprotokol.
Drifts- og likviditetsbudget godkendt af generalforsamlingen
Skema 5 udfyldt og underskrevet af den samlede bestyrelse og suppleanter
Evt. vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen og underskrevet af bestyrelsen
Se mere herom i ”Vejledning om udbetaling af tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper.”

Skabelon til årlig indberetning
Nedenfor følger en skabelon til udarbejdelse af den årlige indberetning, der skal fremsendes til
Netværkscentret.
Indberetningen består af bestyrelsens beretning samt nogle oplysninger om antal ansøgninger,
tilsagnsbeløb, forventede - og realiserede effekter af de indgåede tilsagn.
Bemærk!
Hvis aktionsgruppen er godkendt under både landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet
(herefter benævnt land og fisk) skal oplysningerne gives separat for hver af de to ordninger.
Punkter mærket med

er valgfrie, men kan være nyttige at få belyst og orientere Netværkscentret om.

A. Aktionsgruppens navn: LAG Randers-Favrskov
A1. Årstal som indberetningen vedrører: 2016
A2. Navn på lokal aktionsgruppe: LAG Randers-Favrskov
A3. Afkrydsning for type af lokale aktionsgruppe:

A4. Region hvori den lokale aktionsgruppe er beliggende: Region Midtjylland

B. Bilag
B1. Dokumenter der vedlægges den årlige indberetning (angiv hvilke bilag der er vedlagt):

Klik her for at angive tekst.

C. Bestyrelsens beretning
C1. Overordnet vurdering af fremdriften – bestyrelsens beretning
Beretningen skal som minimum indeholde en overordnet vurdering af fremdriften i den lokale
aktionsgruppes arbejde, herunder:
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.
b. Overordnet vurdering af hvorledes de indstillede ansøgninger forventes at kunne medvirke
til at opfylde målsætningerne i aktionsgruppens udviklingsstrategi.
c. Bestyrelsens vurdering af, om de forventede resultater og effekter af realiserede projekter
er nået.
d. Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer for aktionsgruppen
e. (f.eks. hvordan sikres målene i udviklingsstrategien opfyldt, en bred kontaktfalde for
aktionsgruppen eller andet).

Ad C1)
Rubrikken udfyldes af aktionsgruppen med uddybning af ovenstående punkter (C1 a, b, c og d) eller
med henvisning til bilag hvor ovenstående punkter er uddybet og gerne i punktform.
a. Der har været møde med Favrskov Kommune og Randers Kommune og et fællesmøde.
Det er aftalt at LAG Randers-Favrskov vil deltage i LandsbyTræf og evt stille
overnatningsfaciliteter til rådighed for LAG gæster fra Holland. Formand og Koordinator
deltager i 2-3 møder om årest i regi af Region Midtjylland sammenmed de ønrige LAG og
kommunernes landdistriksmedarbejdere. LAG Randers-Favrskov faciliterede det ene
møde ved ”Cold Hand Winery” som er et af projekterne fra 2015. Bestyrelsen har været
på heldagstur til 9 projekter, en stor succes som vil blive gentaget i 2017. Der er blevet
indstillet 2 landsbyer til Årets Landsbypris i Region Midtjylland. Der er søgt midler fra
Landdistriktspuljen til projekt ”Øget besøgsturisme i Naturpark Randers Fjord”.
Projektet blev bevilliget, medfinansieringen er sikret og projektet vil starte 1. april
2017. Dette projekt vil medvirke til at facilitere netværk, og der kan muligvis opstå
mere formaliserede netværk ud af initiativet. Formanden har deltaget i møder på
Christiansborg og der har været deltagelse i Landdistriktskonference og LAG årsmøde.
b. Projekter bevilliget 2015 og 2016 indskrevet i målene fra Udviklingsstrategien,
placeret under hovedformål:
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
Samlet sum: 916.000 kr, Bevilliget: 300.000 kr fra LAG puljen. 4 arbejdspladser over 4 år
Fru Hansens
Samlet sum: 588.580 kr. Bevilliget: LAG pulje: 294.290 kr. Flere arbejdspladser – 2 over
4 år?
Cimbrica Whisky Destilleri
Samlet sum 612.000 kr. Bevilliget: LAG pulje: 242.479 kr. 3 arbejdspladser efter 4 år.
Etablering af Bageri og Bistro i Uggelhuse.
Samlet sum 375.000 kr. Bevilliget: LAG pulje:120.000 kr. 1 arbejdsplads
Samlet sum 2.491.580 kr LAG:956.769 kr
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
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
Ådalen Retræte
Samlet sum: 461.386 kr. LAG pulje: 150.000 kr, Randers Kommunal LAG pulje 150.000
kr. 1 arbejdsplads.
Udvidelse af Galleri Molevit

Samlet sum: 430.042 kr. Bevilliget: LAG pulje 150.000 kr. 1 arbejdsplads
Nye Publikumsfaciliteter på Bidstrup Hovedgård
sum: 874.836 kr. Bevilliget: LAG pulje: 350.000 kr. 1 arbejdsplads
Samlet sum 1.766.264 kr. LAG: 650.000 kr.
Aktivitet 2: Udvikling af overnatningsfaciliteter
15% (1.789.372 kr) 3 projekter, 1 nyt job, 1 bevaret job, værdiforøgelse 1. mio
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
My Wall design
Samlet sum: 150.000 kr. Bevilliget: LAG pulje: 75.000 kr. 1-2 arbejdspladser
Udvikling og konstruktion af demonstrationsmodel af høstmaskine til vådområder
Samlet sum 699.074 kr. Bevilliget: LAG pulje: 285.000 kr. 4 arbejdspladser
Fastholdelse af Købmandsbutik i Voldum
Samlet sum 460.000 kr. Bevilliget: LAG pulje:154.564 kr. Fastholder arbejdspladser (og
butik)
Samlet sum 1.309.074 kr LAG: 514.564 kr.
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
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
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
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
Samlet sum: 799.056 kr. Bevilliget: LAG pulje 250.000 kr, Favrskov kommunale LAG
pulje 150.000 kr.
Nye rekreative faciliteter ved Fussing Sø

Samlet sum: 558.550 kr, Bevilliget: LAG pulje: 75.000 kr, Randers Kommunal LAG pulje
100.000 kr.
Samlet sum 1.357.606 kr LAG: 325.000 kr (FK LAG 150.000 kr)(RK LAG 100.000 kr)
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
Samlet sum: 225.000 kr. Bevilliget: LAG pulje: 90.000 kr.
Landsbyen i naturen-Naturen i landsbyen
Samlet sum: 1.374.368 kr, Bevilliget: LAG pulje: 80.000 kr, Randers Kommunal LAG
pulje 470.000 kr,
Vil du med i skoven og se mine gamle dørhåndtag?
Samlet sum: 402.700 kr. Bevilliget LAG pulje 75.000 kr, Favrskov kommunale LAG pulje
25.000 kr
Udvikling af bæredygtige fællesskaber i vores landsby
Samlet sum: 1.658.246 kr. Bevilliget: LAG pulje:50.000 Randers Kommunale LAG pulje
250.000 kr.
Opgradering af vores lokale forsamlingshus, til formål for fællesskabet (Voldum)
Samlet sum: 1.272.892 kr. Bevilliget: LAG pulje:100.000 kr Favrskovs Kommunale LAG
pulje: 200.000 kr
Udvikling af Farre Forsamlings- og Kulturhus.
Samlet sum 1.265.386 kr. Bevilliget: LAG pulje:50.000 Favrskovs Kommunale LAG pulje
100.000 kr.
Energioptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk
Samlet sum 1.011.920 kr. Bevilliget: LAG pulje:50.000 Randers Kommunale LAG pulje
100.000 kr.
Samlet sum 7.210.512 kr LAG: 495.000 kr (FK LAG 325.000 kr)(RK LAG 820.000 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
Samlet sum: 543.827 kr, Bevilliget: LAG pulje: 170.000, Favrskov Kommunale LAG pulje
100.000 kr,
Aktivitetsplads i Hørning
Samlet sum: 490.750 LAG pulje: 50.000 kr,
Sall Bypark
Samlet sum: 417.625 kr. LAG pulje 51.537 kr, Favrskov kommunale LAG pulje 99.055 kr.
Øster Bjerregrav Aktivitetspark.
Samlet sum 1.752.135 kr. Bevilliget: LAG pulje:50.000 Randers Kommunale LAG pulje
150.000 kr.
Et aktivt samlingssted for lokalområdet (Vester Velling)
Samlet sum: 300.484 kr. Bevilliget: LAG pulje:50.000 kr.
Samlet sum 3.504.821 kr LAG: 371.537 kr (FK LAG 199.055 kr)(RK LAG 150.000 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. Indenfor Erhvervsområdet er der allerede skabt de ønskede arbejdspladser og flere
til, I alt 18 + et fastholdelsesprojekt. Der har endnu ikke været interesse for at skabe
overnatningsfaciliteter eller fremme afsætningsmuligheder, men det forventes at disse
mål vil være nået i 2020. Der har heller ikke været interesse for at søge midler til
netværk.
Indenfor rammevilkår er der ikke bevilliget (eller søgt) indenfor forskønnelse eller
infrastruktur (stier og adgang), men det forventes at der vl komme projekter i disse
kategorier. Det er ikke sandsynligt at der kommer ansøgningen indenfor netværk under
Rammevilkår.
d. Nedskæring i LAG programmet har været en udfordring og der er brugt mange
ressourcer på at få tilpasset LAG. Det har været en usædvanlig langtrukken proces at få
godkendt regnskabet for 2015, og desværre er bureaukratiet ikke blevet mindre. Der
bruges for mange ressourcer på administration i stedet for på udvikling.
e. LAG Randers-Favrskovs eget projekt ”Øget besøgsturisme i Naturpark Randers Fjord”
vil skabe et uformelt netværk mellem aktrer i både Randers og Norddjurs Kommune, og
der vil blive opfordret til netværksdannelse efterfølgende.

C2. Opgørelse over ansøgninger
Land
Opgørelse over ansøgninger og tilsagn i det foregående år, herunder:
a. Antal modtagne ansøgninger: 23
b. Antal ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 13
c. Antal ansøgninger, som er afvist af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 0
d. Antal ansøgninger, som er afvist af LAG-bestyrelsen: 10
e. Samlet beløb for ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter: I alt kr. 10.987.015.
Fisk
Opgørelse over ansøgninger og tilsagn i det foregående år, herunder:
f. Antal modtagne ansøgninger: Indtast her
g. Antal ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Indtast her
h. Antal ansøgninger, som er afvist af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Indtast her
i. Antal ansøgninger, som er afvist af LAG-bestyrelsen: Indtast her
j. Samlet beløb for ansøgninger, som har opnået tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter: I alt kr. Indtast her

D. Andre målsætninger (kan udfyldes men skal ikke udfyldes)
*D1. Eventuelle yderligere målsætninger, som ikke er medfinansieret under
landdistriktsprogrammet eller hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
Beskrivelse af, hvordan aktionsgruppen har arbejdet mod yderligere mål som ikke er
medfinansieret under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet.

Klik her for at angive tekst.
Ad D1)
Udfyldes af aktionsgruppen med beskrivelse af hvordan den har arbejdet mod yderligere mål eller
med henvisning til bilag med aktionsgruppens beskrivelse (gerne i punktform).

Klik her for at angive tekst.

E. Bemærkninger (kan udfyldes men skal ikke udfyldes)
*E1. Evt. bemærkninger:
Udfyldes af aktionsgruppen med eventuelle bemærkninger eller med henvisning til bilag
aktionsgruppens eventuelle bemærkninger (gerne i punktform).

Klik her for at angive tekst.

G. Underskrifter
Undertegnede erklærer hermed, at alle betingelser, for tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud i medfør
af bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under
landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, er opfyldt.
Dato:

Formandens underskrift *):

Klik her for at angive tekst.
Klik her for at angive en dato.
Dato:

Navn med blokbogstaver: Mads Kærskov Jakobsen
Næstformands underskrift*)

Klik her for at angive tekst.
Klik her for at angive en dato.
Dato:

Navn med blokbogstaver: Karen Højvang Kjeldsen
Kasserers underskrift *)

Klik her for at angive tekst.
Klik her for at angive en dato. Navn med blokbogstaver: Jørgen Juul Jensen
*) Underskrifter/tegningsret, jf. aktionsgruppens vedtægter (kan være hele bestyrelsen)

Sted og dato:

Klik her for at angive tekst.
Klik her for at angive en dato.

Underskrift i h.t. fuldmagt (KOPI VEDLAGT) – fx koordinator **)
**) Det skal fremgå klart af fuldmagten, hvem der giver den, hvem der modtager den, og hvad der gives
fuldmagt til.

