MINISTEREN
Dato: 16. juni 2014

Til foreninger og organisationer i landdistrikterne

Den 22. april offentliggjorde Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udpegningen af de nye områder,
hvor der kan etableres lokale aktionsgrupper (LAG) for at understøtte en lokaldrevet udvikling i de
danske landdistrikter i perioden 2014-2020.
I den anledning henvender jeg mig til jer med en opfordring. En opfordring til aktivt at deltage i etableringen af de nye lokale aktionsgrupper.
Med penge fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter og EU skal lokale landdistriktsaktører i 2014
tage initiativ til at etablere 26 lokale aktionsgrupper i de særligt udpegede landdistrikter. På Danmarkskortet, side 3 kan du se, hvilke kommuner og områder de 26 aktionsgrupper dækker. Du har nu
muligheden for at få indflydelse på udviklingen i dit lokalområde og være med til at beslutte, hvilke projekter der skal have tilskud fra den lokale aktionsgruppe. Det kan du ved at være aktiv i den lokale aktionsgruppe enten som medlem af aktionsgruppens bestyrelse eller som ildsjæl og iværksætter, der
gennemfører projekter i samarbejde med aktionsgruppen.
Der vil snart blive afholdt stiftende generalforsamlinger, hvor aktionsgrupperne formelt nedsættes. Jeg
vil opfordre jer, der arbejder og brænder for lokaludvikling, til at møde op på generalforsamlingen. Her
kan du stille op til bestyrelsen, blive medlem af foreningen og deltage aktivt i udviklingen af dit lokalområde.
Jeg anser de lokale aktionsgrupper for at være en helt særlig landdistriktsindsats, fordi tilskudsmidlerne prioriteres af frivillige med stort lokalkendskab og skal understøtte projekter til gavn for lokalsamfundet. Derfor er der brug for dig og dine kompetencer i de lokale aktionsgrupper. Jeg håber, I vil tage
imod opfordringen og bidrage til arbejdet og medvirke til nye aktiviteter og udvikling af landdistrikterne.

Gammel Mønt 4 · 1117 København K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk

Generalforsamlinger og kurser vil blive annonceret lokalt, og du kan læse mere på ministeriets hjemmeside www.livogland.dk. Her kan du tilmelde dig ministeriets nyhedsbrev, så du er sikker på at få besked, når der er nyheder om de lokale aktionsgrupper. Du er velkommen til at kontakte Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter, Netværkscenteret. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen
Minister for by, bolig og landdistrikter

Kontakt i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:
Kontor for Landdistrikter
Netværkscentret
Hotline: 41 71 78 30
Mail: netvaerkscenter@mbbl.dk
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Kort over lokale aktionsgrupper i landdistrikter 2014-2020

FAKTABOKS
Lokale aktionsgrupper skaber udvikling ved at prioritere lokale
projekter til tilskud. I Danmark fokuser vi på at skabe vækst,
nye arbejdspladser og gode levevilkår i landdistrikterne.
En lokal aktionsgruppe (LAG) er en forening med egen bestyrelse og sekretariat. Det er bestyrelsen, der prioriterer de projekter, der skal have tilskud. Bestyrelsen sammensættes bredt
med repræsentanter fra lokale foreninger, organisationer, virksomheder, borgere, kommunale og regionale myndigheder.
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