Bevilligede projekter LAG Randers-Favrskov 2015
Der blev modtaget 15 ansøgninger, med en samlet sum på 7.390.574 kr. 3 ansøgninger fik afslag,
12 fik tilsagn. I alt er der givet tilsagn fra LAG puljen på 1.596.985 kr, fra den kommunale pulje i
Favrskov Kommune 374.055 kr og Randers Kommune 720.000 kr. 4 af projekterne skaber
arbejdspladser, i alt mellem 8 og 10 i løbet af de kommende år. Læs mere under de enkelte
projekter herunder:

Alter Vissing
Ansøger: Vissing Sogns Menighedsråd
Samlet sum: 225.000 kr.
Beskrivelse: Danmarks første udendørsalter på en kirkegård opføres med et kunstnerisk udtryk.
Projektet vil give national opmærksomhed og det bliver muligt at tilbyde en efterspurgt facilitet,
der kan være medvirkende til at få flere besøgende i landdistriktet.
Bevilliget: LAG pulje: 90.000 kr,

Ådalen Retræte
Ansøger: foreningen Ådalen Retræte v. Johannes Lind Pedersen
Samlet sum: 461.386 kr. (frivilligt arbejde 50.000 kr.)
Beskrivelse: Køkkenfaciliteterne opgraderes så det fortsat er muligt at opretholde funktionen som
retræte sted, hvor fortæring er en vigtig del.
Bevilliget: LAG pulje: 150.000 kr, Randers Kommunal LAG pulje 150.000 kr.

Fru Hansens
Ansøger: Fru Hansens I/S v. Helle Hansen og Bo Hansen
Samlet sum: 588.580 kr.
Der er etableret en ny gårdbutik, og i den forbindelse er der søgt om tilskud til indretning af et
industrikøkken så der kan sælges mad fra stedet, og små producenter kan få certificeret deres
produktion ift. lokalerne. I projektperioden skabes flere arbejdspladser.
Bevilliget: LAG pulje: 294.290 kr.

Rekreativt område til Lading/Fajstrup
Ansøger: Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus
Samlet sum: 543.827 kr,
Beskrivelse: Der er kun den ene forening. De samarbejder med lokale håndværkere.
De mangler et bedre mødested, og der er stor interesse for skate. Det er et tilflytningsområde, og
2 nye udstykninger er på vej nær den ansøgte plads. Pladsen skal indbyde til ophold for alle aldre.
Aktiviteter: Skate (beton underlag og ramper), fodboldbane m kanter på grus (multibane),
Beachvolley, petanque, ophold/grill område, beplantede hyggekroge og blomsterkummer. Bygger
selv ramper.
Bevilliget: LAG pulje: 170.000, Favrskov Kommunale LAG pulje 100.000 kr, søger Landsbyrådet
200.000 kr. (I alt 470.000 ud af en sum på 478.827 kr. ex. frivilligt arbejde)
Der er endnu ikke søgt medfinansiering fra andre pulje. Der er potentiale i Lokale og
Anlægsfondens Pulje, samt hos Friluftsrådet (Tips og Lottomidler).

Dansk Frugtvin til Verden
Ansøger: Cold Hand Winery, Jens Skovgaard
Samlet sum: 916.000 kr, søger 300.000 kr. Har fået 500.000 kr fra PlanDanmark
Beskrivelse: Før gennemførelse af det søgte projekt opføres en helt ny bygning til en værdi af 2,5
mio. Opbygning af varelager og øgede salgsudgifter udgør yderligere 2,5 mio. I dette projekt
investeres i nyt produktionsudstyr og inventar. Yderligere en fase vil følge i 2016-17: Indretning af
besøgsfaciliteter i nuværende vineri. I løbet af de kommende 4 år vil projektet hvert år generere
en ny arbejdsplads.
Aktiviteter: Indretning af vineri og indkøb af inventar
Bevilliget:: 300.000 kr fra LAG puljen

Aktivitetsplads i Hørning
Ansøger: Hørning Gymnastik Forening
Samlet sum: 490.750, søger 245.375 kr (50%)
Beskrivelse: Der etableres udearealer nær Hørninghus og idrætsfaciliteter. Bl.a. udnyttes et
levende hegn mellem boldbaner. Der er et stort samarbejde blandt byens foreninger omkring
projektet, og der medbringes kontant medfinansiering på 70.000 kr (+ 50.000 i frivillig arbejde).
Ansøger er momsregistreret, men det vurderes at det ikke er muligt at fratrække moms på
projektet, derfor skal der indhentes et bindende svar fra skat.
Aktiviteter: Multifunktionshus (bålhus, kursus, loppemarked, spontane møder m.v.), Legeplads,
Udendørs fitness, Parkour, fitness.
Bevilliget: LAG pulje: 50.000 kr, Elrofonden 320.750 kr. Egen finansiering 70.000 kr (fuldt
finansieret). Der kan være potentiale i at søge andre fonde.

Kursus og overnatningsfaciliteter i Skógum
Ansøger: Ulla Due Aldahl
Samlet sum: 281.032 kr.
Beskrivelse: Udvikling af eksisterende mikro virksomhed, med omdrejningspunkt i ”Nordisk Garn”.
Har fulgt et forløb for kreative iværksættere. Etablerede sig sidste år i tomme lokale ved Brugsen i
Ålum. Ønsker at flytte virksomheden hjem, da lokalerne er utidssvarende og uegnede til kursus
m.v. Ønsker at indrette bedre rammer for butik og kursusfaciliteter, kombineret med mulighed for
overnatning. 1 arbejdsplads efter 2 år.
Aktiviteter: kloakering, VVS, Gulv, Indretning af showroom, butik, overnatningsfaciliteter,
thekøkken, bad og toilet.
Bevilliget: LAG pulje 70.000 kr

Sall Bypark
Ansøger: Sall Beboerforening
Samlet sum: 417.625 kr.
Beskrivelse: Der etableres en bypark på areal mellem skole, børnehave og et nyopført plejehjem.
Arealet skal indgå i samvær mellem børn, unge, ældre og alle i lokalsamfundet. Der er adgang til
udekøkken på plejehjemmets areal. Der er flere gode legepladser i området. Give gode madvaner
og motion. Har fået bevilliget 178.033 kr fra andre puljer.
Aktiviteter: Jordarbejde, etablering af stier, beplantning, aktivitetshus, udendørsfitness.

Bevilliget: LAG pulje 51.537 kr, Favrskov kommunale LAG pulje 99.055 kr, Landsbyråd 50.000 kr
(fuldt finansieret).

Et partnerskab om trækstien ved Ulstrup – fase 2
Ansøger: Favrskov Kommune
Samlet sum: 799.056 kr.
Beskrivelse: Trækstien mellem Bamsebo Camping og Dannebrogspladsen i Ulstrup opgraderes.
Fase 1 opgraderer en del, og dette projekt – fase 2, opgraderer det meste af resten
Aktiviteter: Underføring under bro, træstier, fiskeplatform og formidling (geocaching/skattejagt)
Bevilliget: LAG pulje 250.000 kr, Favrskov kommunale LAG pulje 150.000 kr. (mangler resten).

Nye rekreative faciliteter ved Fussing Sø
Ansøger: Naturstyrelsen i samarbejde med foreningen ”De Søfriske Fusser”
Samlet sum: 558.550 kr,
Beskrivelse: De nedslidte badefaciliteter ved Fussing Sø opgraderes. Der er etableret samarbejde
mellem Naturstyrelsen og en nystartet forening ”De søfriske fusser”.
Aktiviteter: Ny badebro, nyt toilet med omklædning, sti mellem toilet og badeplads –
handicapvenlig, borde/bænkesæt.
Bevilliget: LAG pulje: 75.000 kr, Randers Kommunal LAG pulje 100.000 kr, Nordeafonden 50.000
kr, Naturstyrelsen m.fl.

Vil du med i skoven og se mine gamle dørhåndtag?
Ansøger: Røgen Forsamlingshus
Samlet sum: 402.700 kr.
Beskrivelse: Der skal støbes en Ikaros skulptur og afholdes en danse-workshop. Processerne
dokumenteres med video og der indvies med fernisering.
Aktiviteter: Informationsmøder, indsamling, Danse-workshop, støbning, fernisering
Bevilliget: LAG pulje 75.000 kr, Favrskov kommunale LAG pulje 25.000 kr. De søger yderligere
85.000 kr, har fået 100.000 kr fra Landsbyrådet – betinget af støtte fra LAG.

Landsbyen i naturen-Naturen i landsbyen
Ansøger: Øster Velling Forsamlingshus
Samlet sum: 1.374.368 kr, søger 309.568 kr (frivilligt arbejde 34.800 kr)
Beskrivelse: En landsby finder ny energi i at stå sammen om nye faciliteter.
Aktiviteter: Opgradering af et utidssvarende forsamlingshus. Alt udskiftes tag, vinduer, døre, el,
vvs. Køkken er i OK stand – ny bordplade. Der etableres en ny træterrasse der vil muliggøre
udendørs ophold. Der etableres gode faciliteter for mandagscafeen ”Kaffemøllen” hvor der spilles
dart, drikkes kaffe og integreres flygtninge. Der etables en træbro der giver bedre adgang til
naturen i området.
Bevilliget: LAG pulje: 80.000 kr, Randers Kommunal LAG pulje 470.000 kr, Elrofonden, Lokale og
Anlægsfonden, Vindmøllerådet m.fl. Egen finansiering 30.000 kr.

