Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020
Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv
og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores
landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at
skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne. Der vil
være fokus på at tiltrække og fastholde unge og børnefamilier.
Ansøgninger til LAG skal have en samlet sum på mindst 100.000 kr., og der skal mindst søges om 50.000 kr.
Man kan maksimalt søge om LAG tilskud på 50% af summen, men i LAG Randers-Favrskov er der mulighed
for yderligere at søge om supplerende kommunale midler til foreningsprojekter (udover de 50.000 fra LAG
puljen).
LAG Randers-Favrskov har besluttet at arbejde aktivt med følgende områder i den lokale
udviklingsstrategi:
Erhverv:
1. Fødevarer – fremme af innovative produktionsmetoder, nye afsætningsmuligheder og
produkternes kobling med lokal identitet.
2. Erhvervsturisme – udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme samt overnatningsfaciliteter i
forbindelse hermed.
3. Andre erhverv der kommer vores lokalområde til gode gennem nytænkning og fokus på de
stedbundne ressourcer.
4. 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
Projekter der forbedrer rammevilkårene i landdistrikterne:
1. Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder - også i forbindelse med
nedrivning af tiloversblevne bygninger.
2. Infrastruktur – f.eks. etablering af cykel- og gangstier i landområderne samt innovative
trafikløsninger på tværs af lokalsamfund og kommunegrænser.
3. Naturturisme – Udvikling af adgangsforhold til naturoplevelser gennem etablering af cykel-, gangog 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.
4. Kulturelle forhold – fremme og styrke udviklingen af de kulturelle aktiviteter i landdistrikterne
Fritidsaktiviteter, der fremmer fællesskab og sundhed i lokalområderne.

5. Dannelse og styrkelse af netværk blandt de forskellige aktører og/eller områder i landdistrikterne
(borger- og idrætsforeninger, indkøbsforeninger, forsamlingshuse etc.).

Under indsatsområdet ” Projekter der forbedrer rammevilkårene i landdistrikterne” støttes ikke:
 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.

Uddybning af valg af indsatsområder:
Erhvervsprojekter:
Fødevarer – fremme af innovative produktionsmetoder, nye afsætningsmuligheder og produkternes
kobling med lokal identitet:
Der er stort fokus, både lokalt, regionalt og nationalt, på at støtte og udvikle fødevareprojekter. Forbrugere
efterspørger lokalt producerede fødevarer, der bl.a. fremmer dyrevelfærd. Det vurderes at der i dette
indsatsområde er stort potentiale i at løfte lokalområdet og bevare/skabe arbejdspladser, både for nye
iværksættere, og for de eksisterende virksomheder, der har brug for nye input til produktionsmetoder og
afsætningsmuligheder.

Erhvervsturisme – udvikling af besøgs- og oplevelsesturisme samt overnatningsfaciliteter i forbindelse
hermed:
Det vurderes at der er et stort potentiale for at skabe nye aktiviteter og dermed nye arbejdspladser inden
for turismeområdet. Der mangler overnatningssteder – både de meget primitive, der ofte stilles gratis til
rådighed, men i høj grad også de mere komfortable, der kan tiltrække en anden målgruppe. Der er desuden
jobmuligheder i f.eks. udleje af udstyr til aktiviteter i naturen (kano, kajak, fiskeudstyr etc.) samt hele
oplevelses- og formidlingsdelen i forbindelse med naturaktiviteterne.

Andre erhverv der kommer vores lokalområde til gode gennem nytænkning og fokus på de stedbundne
ressourcer:
Der er her ingen begrænsninger i forhold til branche, idet alle nytænkende iværksættere og eksisterende
virksomheder inviteres til at byde ind med innovative projekter. Det kan f.eks. være projekter, der udvikler
alternative anvendelsesmuligheder for affaldsprodukter (cirkulær økonomi).

Netværksdannelse og samarbejdsprojekter mellem erhvervsaktører og foreninger på tværs af
virksomheder, brancher, områder og kommuner:
LAG vil gerne medvirke til at skabe kontakt på kryds og tværs af forskellige brancher, området etc., og
dermed være med til at sætte gang i nye idéer og udviklingsprojekter. Der er gode erfaringer med at støtte
netværksdannelse blandt de forskellige, lokale aktører. Der er primært tale om udgifter til f.eks.
mødelokaler, forplejning, hjemmeside etc.

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
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
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

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.

Projekter der forbedrer rammevilkårene i landdistrikterne
Fælles forbedring og forskønnelse af eksisterende land- og boligområder - også i forbindelse med
nedrivning af tiloversblevne bygninger:
I landdistrikterne står der ofte områder tilbage, der med fordel kan forskønnes og omdannes til
fællesarealer til glæde for alle byens borgere – f.eks. i forbindelse med kommunernes nedrivning af
faldefærdige bygninger. En forskønnelse vil gøre det meget mere attraktivt at blive boende eller flytte til
byen, hvilket vi har set i landsbyen Vestervig, der er et godt eksempel på at borgere har vendt den negative
tendens med fraflytning og affolkning af landsbyer og landområder.
Infrastruktur – f.eks. etablering af cykel- og gangstier i landområderne samt innovative trafikløsninger på
tværs af lokalsamfund og kommunegrænser:
Som det fremgår af SWOT-analysen, er der forholdsvist få cykel- og gangstier i landdistrikterne i
modsætning til de større byer. Desuden er det vanskeligt at bevæge sig på tværs af kommunegrænserne
med offentlige transportmidler, og vi ønsker at være med til at fremme disse muligheder – gerne ved hjælp
af innovative løsninger som f.eks. ”Intelligent samkørsel”.
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:
Der findes uendeligt mange muligheder for at udvikle aktiviteter i forbindelse med vores fantastiske natur.
En af de store udfordringer er dog at få adgang til aktiviteterne – både på vand og land. Vi vurderer derfor,
at det er vigtigt at arbejde med adgangsforholdene – enten det er stier til cykler, vandrere eller ryttere –
eller en kombination af disse. En anden del af dette indsatsområde omhandler fremme af projekter, der
kan være med til at genoprette og pleje naturen – f.eks. gennem kogræsserlaug, der på samme tid
tilgodeser naturen og de borgere, der indgår i laugene og derigennem får kendskab til dyrevelfærd og
natur.
Kulturelle forhold – fremme og styrke udviklingen af de kulturelle aktiviteter i landdistrikterne samt
fritidsaktiviteter, der fremmer fællesskab og sundhed i lokalområderne:
Med udgangspunkt i det allerede velfungerende kultur- og fritidsliv er det oplagt at arbejde videre med
dette indsatsområde. Fra den tidligere programperiode er der gode erfaringer med at støtte kultur- og
fritidsaktiviteter, der i høj grad er med til at bevare og skabe liv i landsbyerne og landområderne.
Dannelse og styrkelse af netværk blandt de forskellige aktører og/eller områder i landdistrikterne
(borger- og idrætsforeninger, indkøbsforeninger, forsamlingshuse etc.):
Netværksdannelse og samarbejde er utrolig vigtig, når der skal tænkes nye tanker i forhold til landsbyernes
og landdistrikternes overlevelse og udvikling. Netværk og samarbejde gør det desuden muligt at koordinere
tiltag, så man f.eks. undgår, at alle landsbyer i en radius af fem kilometer arbejder på at etablere en ny
multihal eller skaterbane. Gode og dårlige erfaringer deles, og der opstår nye kontakter på tværs af
områder og meget gerne også på tværs af de to kommuner.

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

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

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.

