LAG Randers-Favrskov
Projektoversigt 2019
Kun få projekter er gennemført, de fleste er stadig undervejs,
med op til 2 års projektperioder

Cold Hand Winery, ”on fire” Generalforsamling 24. juni 2020

Udvidelse og nye teambuilding aktiviteter i Klatreparken Randers –
igangværende

Tag kontakt til koordinator og få sparring på dine ideer eller
dit projekt:

Koordinator: Mette Risager
Mail: mr@lagranders-favrskov.dk
Mobil: 60795313

www.lagranders-favrskov.dk

Ansøger: Klatreparken Randers
Samlet sum 324.863,67 kr.
Klatreparken Randers, der ligger mellem Fladbro og Stevnstrup, ønsker at udvide
med nye aktiviteter.
UVS: Mål 2: Støtte og fremme af erhvervsturisme
Aktivitet 1: Udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme
Bevilliget fuldt tilsagn på 162.431,84 kr. (50%)

Lokale Aktionsgrupper er udpeget og godkendt af Erhvervsstyrelsen, og de
midler, der kan tildeles projekter, kommer fra EU. LAG Randers-Favrskov
modtager også midler fra de 2 kommuner, og samarbejder omkring udvikling af
landdistrikterne.
Se mere om Lokale Aktionsgrupper på www.livogland.dk

Lindbjerg Forsamlingshus – omdrejningspunkt for lokal udvikling og
sammenhold – igangværende

Udvidelse og styrkelse af fællesskabet i Råsted – afsluttet

Ansøger: Lindbjerg Forsamlingshus
Samlet sum 521.268,75 kr.
Lindbjerg Forsamlingshus er utidssvarende. Det er en del af Randers Kommunes
satsning omkring Fremtidens Forsamlingshus. Huset opgraderes så det igen kan
opvarmes og danne ramme om aktiviteter.
UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
Aktivitet 2: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye fritidsaktiviteter
Bevilliget 50.000 kr. fra EU LAG puljen, og 205.000 kr. fra den kommunale pulje i
Randers Kommune. Frivilligt arbejde 21.000 kr.

Ansøger Råsted Forsamlingshus
Samlet sum 206.141,25 kr.
Der er stort ønske om at kunne lave mad sammen, og have mange i køkkenet på
en gang. Der er bl.a. fokus på at lave mad med børn.
UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
Aktivitet 2: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye fritidsaktiviteter
Bevilliget 50.000 kr. fra EU LAG puljen, og 53.000 kr. fra den kommunale pulje i
Randers Kommune. I alt 50%. Frivilligt arbejde 5000 kr.

Aktivitetsområde ved Skovlyst – afsluttet, afventer udbetaling

Hammersgaard Gårdbutik med tilhørende catering virksomhed– igangværende

Ansøger: Randers Kommune
Samlet sum 1.745.000 kr.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med foreningen ”Langå i Udvikling” og er
en del af byfornyelsen i Langå. Der etableres kajakhotel, handikaptoilet,
madpakkehus, depot, stier, flydeplatforme, fiskeplatforme og stier. Driften
overtages efterfølgende af ”Langå i Udvikling”.
UVS: Mål 3: Den blå infrastruktur, naturturisme samt naturgenopretning, - pleje
og formidling
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.
Bevilliget 50.000 kr. i LAG EU puljen og 250.000 kr. i den kommunale pulje.

Ansøger: Frank Hammershøj
Samlet Sum 1.091.597 kr.
I eksisterende bygning indrettes et godkendt catering køkken, og en gårdbutik.
Projektholder er uddannet kok og vil levere mad ud af huset. På gården vil der
blive forarbejdet bl.a. egne fødevarer, men også samarbejdet med andre.
UVS: Mål 1: Støtte og fremme af eksisterende og nye fødevarevirksomheder
Aktivitet 1: Fremme af innovative produktionsmetoder og Indkøb af produktions
apparatur.
Bevilliget 300.000 kr. fra LAG EU puljen.

Tea4u – en online og fysisk teshop - igangværende

Det økologiske malteri – et mikromalteri – igangværende

Ansøger: Claus Bräuner
Samlet sum 193.670 kr.
Hos Living4u, i den gamle brugs i Foldby (lejede lokaler), indrettes en fysisk
tebutik og lager til online salg.
UVS: Mål 1: Støtte og fremme af eksisterende og nye fødevarevirksomheder
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
Mål 2: Støtte og fremme af erhvervsturisme
Aktivitet 1: Udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme
Bevilliget: 96.835 kr. (50%)

Ansøger: Lars Egelund Olsen
Samlet sum 1.295.000 kr.
Der etableres et mikromalteri på den gård, der leverer kornet til Sall Whisky. Der
vil blive leveret malt til flere end Sall Whisky.
UVS: Mål 1: Støtte og fremme af eksisterende og nye fødevarevirksomheder
Aktivitet 1: Fremme af innovative produktionsmetoder og Indkøb af
produktions-apparatur. Indretning af produktionslokale, hvis bekendtgørelsen
tillader det.
Bevilliget: 400.000 kr.

Optimering af rammerne for Kulturel, Innovativ og social udvikling i Ålum –
igangværende
Ansøger: Ålum og Omegns Beboerforening.
Samlet Sum 420.898,75 kr.
Nye opbevaringsrum, hvor den gamle scene stod, vil frigøre lokaler på loftet så
der kan etableres en klub for børn. Derudover skiftes tag på toiletbygningen,
nye tagrender, døre og vinduer og en opgradering af skænkestuen.
UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
Bevilliget 50.000 kr. fra EU LAG puljen, og 160.450 kr. fra den kommunale pulje i
Randers Kommune. Frivilligt arbejde 37.500 kr.

Tinning Forsamlingshus – etablering af nyt udvidet fælleskøkken –
igangværende
Ansøger: Tinning Forsamlingshus.
Samlet Sum 188.863,88 kr.
Der etableres et nyt og større fælleskøkken, ved at inddrage gangarealer. Det
nye køkken skal muliggøre at der fortsat er gode fællesaktiviteter i
lokalområdet. Der er et udbredt ønske om udvidelsen, så det er muligt for flere
at være i køkkenet samtidig.
UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
Bevilliget 50.000 kr. fra LAG puljen og 44.432 kr. fra den kommunale pulje i
Favrskov Kommune. Frivilligt arbejde 39.000 kr.

Thorsø Pavillon – igangværende

Ansøger: Thorsø Pavillon.
Samlet Sum 1.212.687,50 kr. Af tekniske årsager søges LAG kun om tilskud til
murerentreprisen. Den anslåede samlede sum på projektet er 5,7 mio.kr.
Der bliver bygget en ny pavillon, men det det gamle køkken bevares da det er i
nyere stand. Thorsø Pavillon har også en støtteforening og udearealerne drives
primært af Thorsø håndværker og borgerforening.
UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
Bevilliget 195.000 kr. fra LAG puljen og 305.000 fra den kommunale pulje i
Favrskov Kommune.

Station K – et knudepunkt for synergi, netværk og samarbejde - igangværende

Sønderbæk – Naturliv og leg – igangværende

Ansøger: Langå Stationsforening.
Samlet Sum 725.321 kr.
Langå Stationsforening overtog lejemålet på Langå Station i 2017, og har siden
arbejdet frivilligt med at få etableret aktiviteter i huset. Der er flere små
kontorer der udlejes til virksomheder, et større lokale hvor der er
musikundervisning, et bandlokale og et lokale med kaffemaskine der skal
udvikles til Café og fælles arbejdspladser.Derudover søges til skud til
hjemmeside, indretning af café / fælleskontor med borde, stole og lamper og et
piano og det kommende mødelokale i stueetagen indrettes med AV udstyr.
UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 1: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye kulturelle forhold
Bevilliget 94.661 kr. fra EU LAG puljen, og 94.661 kr. fra den kommunale pulje i
Randers Kommune. Frivilligt arbejde 21.000 kr.

Ansøger: Sportspladsen Sønderbæk.
Sum 1.244.000 kr.
Ønske om et sted til fællesspisninger, bålhygge, familiefrokoster, og hvor børn
kan udfolde sig i trygge ramme efter skole m.v. Projektet omfatter 55 m2
madpakkehus, motorikområde, multibane og et handikapvenligt multtoilet.
Projektet gennemføres i samarbejde med friskolen, børnehaven og vuggestuen,
som vil bruge området til undervisningsformål m.v.
UVS: UVS: Mål 4: Styrkelse af kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
Aktivitet 2: Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye fritidsaktiviteter
Bevilliget 160.000 kr. fra EU LAG puljen, og 140.000 kr. fra den kommunale pulje
i Randers Kommune. Frivilligt arbejde 42.000 kr.

Udviklingsstrategien
LAG Randers-Favrskov har besluttet at arbejde aktivt med følgende indsatsområder:
Erhverv:
• Fødevarer – fremme af innovative produktionsmetoder, nye
afsætningsmuligheder og produkternes kobling med lokal identitet.
• Erhvervsturisme – udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme samt
overnatningsfaciliteter i forbindelse hermed.
• Andre erhverv der kommer vores lokalområde til gode gennem nytænkning
og fokus på de stedbundne ressourcer.
• Netværksdannelse og samarbejdsprojekter mellem erhvervsaktører og
foreninger på tværs af virksomheder, brancher, områder og kommuner.
Under indsatsområdet ”Erhverv” støttes om- og nybygning kun i begrænset omfang

Rammevilkår:
•

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov
LAG Randers-Favrskov blev oprettet i efteråret 2014. Alle over 15 år, bosat i
en af de to kommuner kan blive medlem, og alle over 18 kan opstille til
bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 8 valgte
blandt foreningens medlemmer og 5 der er politisk udpegede (2 fra hver
kommune og en fra Region Midtjylland). Der er ansat en koordinator der har
til opgave at vejlede ansøgere og projektholdere, og facilitere udvikling.

•
•

•

Hvad vil vi:
Vi vil arbejde for udvikling af landdistrikterne i Randers og Favrskov Kommune.
Det vil vi primært gøre ved at bakke op om de lokale ildsjæle, der har innovative
ideer og gå på mod. Der kan søges midler til projekter, og i processen er det også
muligt at få hjælp og sparring fra koordinator til udvikling af ideer. Man skal
minimum have en projektsum på 100.000 kr. Der er 3 årlige ansøgningsrunder,
men der kan løbende indsendes ansøgninger.
Randers by, Assentoft, Romalt, Hornbæk, Hammel, Hadsten, Hinnerup og Søften er undtaget for
støtte, da midlerne er begrænsede og landdistriktsudfordringen er mindst i disse områder.
Derudover kan der ikke søges til idrætsprojekter, der udelukkende etablerer faciliteter til
idræt/sport, der får kommunalt tilskud.

•

Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder også i forbindelse med nedrivning af tiloversblevne bygninger.
Infrastruktur – f.eks. etablering af cykel- og gangstier i landområderne samt
innovative trafikløsninger på tværs af lokalsamfund og kommunegrænser.
Naturturisme – Udvikling af adgangsforhold til naturoplevelser gennem
etablering af cykel-, gang- og ridestier samt nye aktiviteter i forbindelse
med naturen. Naturgenopretning, - pleje og –formidling. ”Den blå
infrastruktur” – vandbaseret adgang til natur og aktiviteter samt
oplevelsesrum på og ved vandet.
Kulturelle forhold – fremme og styrke udviklingen af de kulturelle
aktiviteter i landdistrikterne
Dannelse og styrkelse af netværk blandt de forskellige aktører og/eller
områder i landdistrikterne (borger- og idrætsforeninger,
indkøbsforeninger, forsamlingshuse etc.)

Der kan ikke søges støtte til: Asfalterede stier og traditionel gadebelysning i forbindelse med stier;
Kunstgræsbaner; Enkeltpersoner, der ønsker at forskønne/energirenovere privat bygningsmasse;
Renovering og vedligeholdelse, hvis denne aktivitet står alene. Kun den sidste ansøgningsrunde
hvert år modtages forsamlingshus ansøgninger, for at kunne prioritere mere innovative projekter
højt.

