Pressemeddelelse fra LAG Randers-Favrskov, 25. marts 2021
Økologiske planteproteiner, Involverende teater og forbedrede rammer ved Ådalen Retræte
3 nye projekter, 1 erhvervsprojekt og 2 foreningsprojekter, på vej.
I januar blev de nuværende LAG forlænget til og med 2022. Der er tilført flere midler fra EU, og tilskud
fra de 2 kommuner er opretholdt, så der er mere end 3 mio. kr. om året til 3 ansøgningsfrister. Første
runde 2021 havde 3 ansøgninger, som alle fik bevilliget tilskud.
Danske Økologiske Planteproteiner
Brænderiet Enghaven i Mellerup, etablerer Mølleriet Enghaven. Samlet sum 1.000.618,55 kr.
Mølleriet skal forarbejde lokale økologisk råvarer som korn, kikærter og linser. Der vil blive fremstillet
proteinberigende melblandinger, færdigblanding til Dhal, falafel og meget mere. Opskrifter bliver
udviklet i samarbejde med lokale aftagere, og der oprettes en webshop.
Projektet passer ind i tiden i forhold til klima, bæredygtighed og lokale råvarer.
Indstillet til fuldt tilsagn på 400.248 kr. fra LAG EU puljen (40 % som er maksimum for
fødevareprojekter).
Fremtidssikring af Ådalen Retræte
Ådalen retræte v. Heidi og Johannes Pedersen er ansøgere. Samlet sum399.679 kr.
Ådalen retræte oplever stigende belægning, og et behov for at opgradere for at kunne fastholde og udviklede
gode oplevelser, og få flere gæster/besøgende. Der er bl.a. behov for at forbedre adgangsforhold for
kørestolsbrugere. Projektet har fokus på handikapadgang, nye toiletter, ny reception/bogsalg, indeklima og
energibesparelser.

Indstillet til 50.000 kr. fra LAG EU puljen, og 100.000 kr. fra den kommunale LAG pulje i Randers
Kommune.
The Human Imagination Game (THIG)
Teatertruppen Wunderland er ansøger. Samlet sum af delprojektet 833.767 kr.
Projektet er en 2-årig kunstnerisk samskabelse, som munder ud i en række live interaktionsspil,
målrettet 15-25 årige og andre voksne. I 2021 startes med en række Prologer, og i 2022 vil der i Favrskov
være 16 forestillinger for skoler og 16 åbne forestillinger. I alt forventes det at der i Favrskov vil være
850 inddraget i testforestillinger og 1600 deltagere (betalende) i forestillinger. Forestillingerne er
vandreforestillinger, ligesom ”Høje Stene” var det. Frivillige og faciliteter i landsbyerne Farre, Røgen og
Svenstrup er med til at danne rammen. Forestilling har nationalt og internationalt perspektiv. I Danmark
kommer den også til Samsø, og senere til både Gotland og Island. Der søges midler fra mange
fonde/puljer. Budget for hele projektet i Favrskov, på Samsø og Gotland og Island er 4.515.000 kr. Det
samlede budget i Favrskov Kommune er på 2.816.478 kr.
Indstillet til 50.000 kr. fra LAG EU puljen og 275.000 kr. fra den kommunale LAG pulje i Favrskov
Kommune.
Næste ansøgningsfrister
i 2021 er 23. april og 1. oktober. Tag endelig kontakt til koordinator Mette Risager for at få hjælp og
sparring: mobil 60795313. Der har desværre været ubudne gæster på den server hvor LAG
hjemmesiderne ligger, så den er lukket ned i mindst 14 dage. Ansøgningsmateriale kan findes på:
livogland.dk.
Der var planlagt generalforsamling 21. april, men som følge af at det fortsat ikke er muligt at mødes
fysisk, og udfordringen med hjemmesiden er det udsat.

