NYHEDSBREV NR. 19, september 2012
Ved at være sidste udkald for LAG ansøgninger i denne programperiode!
Landdistriktsprogrammet 2007-13 nærmer sig sin afslutning.
Det er stadig muligt at søge penge til gode projekter, men der er nu sat en deadline for, hvornår
projekterne senest skal være de lokale LAG`er i hænde. Efter 1. juli 2013 kan der ikke længere
indsendes LAG projekter til NaturErhvervstyrelsen, og da LAG Esbjerg har 2 ansøgningsrunder før
sommerferien, så vil bestyrelsesmødet i maj 2013 blive det sidste, hvor der behandles og indstilles
ansøgninger. Datoerne for de 2 bestyrelsesmøder i første halvdel af 2013 er endnu ikke fastlagt.

Ny programperiode 2014-2020
Der kommer dog en afløser for det nuværende program, og det bliver en programperiode, der
løber fra 2014 til 2020.
1. Der vil sandsynligvis ske en række ændringer. Således vil EU have mere fokus på EU`s 2020
strategi, hvor de overordnede mål i strategien (1. Beskæftigelse, 2. Økonomisk vækst, 3. C02
reduktioner og flere vedvarende energikilder, 4. Uddannelse og 5. Fattigdomsbekæmpelse)
gerne skulle afspejle sig i de LAG projekter, der kan opnå støtte.
Det kunne betyde, at der lægges vægt på f.eks. erhvervsudvikling og beskæftigelse,
turisme/oplevelsesøkonomi, klima (forandringer), energi og miljø samt ”short supply chain”
projekter (projekter, hvor de fordyrende mellemled springes over – fra producent til forbruger).
Tilskudsprocenten på de maksimale 50% af budgetterede udgifter fastholdes nok, måske bliver
LAG`erne geografisk større og mere samarbejdende med fælles sekretariater og fælles projekter.
Forhåbentlig bliver der mindst lige så mange projektpenge i den nye periode som nu, men EU vil
procentvis finansiere en større andel end nu.

Energilandsbyer har stor tilslutning
Da ansøgningsfristen udløb var der hele 12 lokalsamfund, der havde meldt sig som interesserde i
at blive energilandsby. Da 2 af ansøgerne ikke kan betragtes som landsbyer er de valgt fra. De
resterende 10 landsbyer er delt ind i 3 grupper.

Det betyder, at der er startskud 1. september for Hunderup-Sejstrup, Roager og Vester Vedsted.
Læs mere om energilandsbyerne her:
http://www.esbjergkommune.dk/forside/nyheder/nyhed/[GyIOLXwTLmAHrCrREUmM/cba7yeBtv
Q76ZRz77y7DUc=]/DWMODULEPAGENAME.aspx

4 projekter fik LAG penge på bestyrelsesmødet 13. september
Borgere i Vester Nebel kan glæde sig! 2 projekter i byen blev støttet med pæne beløb, da LAG
bestyrelsen holdt bestyrelsesmøde.
Der var således 200.000 kr. til hjælp til at etablere et rekreativt bånd igennem landsbyen.
I forbindelse med udarbejdelsen af landsbyplanen for Vester Nebel, var der i byen et udbredt
ønske om at etablere et bynært rekreativt område, hvor man kan komme ud at motionere, gå en
tur og samtidig opleve naturen. Ideen er derfor, at der skabes et 700 m bånd med grusstier samt
beplantninger og områder, hvor der opsættes udendørs motionsredskaber. I Vester Nebel er det
visionen at fremme og styrke de tiltag, der gør byen smukkere og grønnere - mere blomstrende,
duftende og velsmagende. Desuden skal der være muligheder for at færdes i naturen i og omkring
byen. Projektet her er med til at fremme disse muligheder.
Også Det gamle Mejeri i Vester Nebel ønsker at skabe bedre udefaciliteter. Derfor vil Det gamle
Mejeri gerne skabe endnu bedre vilkår ved Nebel sø. Det skal ske ved oprensning af den delvis
tilgroede sø, udplante træer, forbedre stierne i området og etablere sheltere m.v. Projektet har
LAG valgt at støtte med 100.000 kr.
Dan-markering i Gørding fik 150.000 kr. til indkøb af maskineri, der muliggør, at virksomheden
kan ekspandere yderligere på markedet for skoleskilte, hvor virksomheden har fundet et hastigt
voksende nichemarked.
Endelig var der 75.000 kr. til nyetablering af tømrervirksomhed i Ålbæk.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsender vejledning om udvikling af
landsbyer
Hvordan løses udfordringer med dårlige boliger, nedslidte bymiljøer og mangel på rekreative
kvaliteter? Det giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter et bud på i en ny, opdateret
vejledning om udvikling af udsatte landsbyer.
Vejledningen, som rummer en række brugbare værktøjer, beskriver de muligheder som staten
og kommunerne har i forhold til at støtte en ønsket udvikling af de udsatte landsbyer.
Vejledningen udgør en værktøjskasse med metoder, lovgivning, løsningsmodeller samt cases
som kan give hjælp til selvhjælp – uanset hvilken kurs man vælger.
Inspirationsmateriale
Denne vejledning sætter fokus på mulighederne i de landsbyer, som kæmper med tomme eller
dårlige bygninger, et nedslidt bymiljø, mangel på rekreative kvaliteter eller generelt forfald.

Udvikling af landsbyer - en værktøjskasse
Publikationen findes kun elektronisk og kan derfor ikke bestilles

Digitaliseringsprojekt på vej?
LAG Esbjerg arbejder med at iværksætte et digitaliseringsprojekt.
Projektet her har et ønske om at afprøve en række digitale muligheder i et mindre lokalsamfund i
Esbjerg Kommune.
Der skal være et vist befolkningsgrundlag, gerne en skole og et lokalt medengagement for at det
kan lade sig gøre.
Så har projektet til hensigt at tilbyde forskellige undervisningsforløb (kvalificere potentielle
brugere), bidrage til at skabe rammerne for virtuel undervisning og læring samt videomøder/konferencer, skabe stedet, hvor iværksætteri kan udvikles og understøttes samt måske også være
stedet, der tilbyder de lokale unge mulighederne for at arbejde og eksperimentere med
digitaliseringens værktøjer. Alt dette i en række lokaler eller i et hus, der indrettes til formålene.
Formålet er således flersidigt. Dels skal projektet bidrage/medvirke til at fastholde og
videreudvikle landsbyen/byen som et levende erhvervsaktivt og bæredygtigt lokalsamfund og
gerne tiltrække nye mennesker til området. For at fastholde – og evt. tiltrække – unge
erhvervsaktive, som i deres arbejde bruger informationsteknologien, er det et must, at der er
tekniske muligheder for at have hjemmearbejdspladser kombineret med et ”arbejdshotel”, der gør
det muligt at mødes i fælles lokaler/hus med de nødvendige faciliteter og med muligheder for at
etablere netværk.
Et andet formål er at etablere en netcafe/elektronisk værksted for byens unge, således at der
skabes alternativer for de unge til de traditionelle aktivitetsmuligheder i de mindre samfund som
idræt og ”klubber”. Det vil her være oplagt at inddrage de unge i at etablere og udvikle de
relevante rammer.
Et 3. formål er at etablere et sted, hvor et voksent publikum/byens borgere kan lære at bruge de
digitale muligheder. Der er en forventning om, at fremtiden vil blive digitaliseret. Det gælder
borgernes kontakt med det offentlige/kommunen i forbindelse med bestilling af f.eks. kørekort,
pas eller når der skal søges boligstøtte o.m.a. Også telemedicin, omsorgsTV og andre digitale
velfærdsløsninger er på vej. Derfor skal det være muligt at erhverve sig de digitale færdigheder
man som borger har behov for, for at benytte de muligheder der ligger i den digitale
borgerservice, den digitale ældrepleje og digital undervisning.
Men også on-line bestilling af varer og tjenester kan være relevant at have færdigheder til at
benytte sig af.
Det sidste skaber også et behov for, at de lokale udbydere inden for handels- og erhvervslivet får
kendskab til on-line handelens muligheder og at private og foreningslivet får kendskab til
produktion af hjemmesider og meget mere.

Desuden vil der være et behov for læring om hjemmets teknologier (Smart Home teknologi).
Et 4. formål er at skabe rammerne for at den lokale skole kan anvende de digitale muligheder i den
daglige undervisning. Man kunne forestille sig mulighederne for undervisning af eksterne lærere,
eksperter fra museer og andre viden institutioner, udlandet eller lignende.
Der skal sandsynligvis vælges imellem de forskellige muligheder og formål ovenfor. Der arbejdes
p.t. med at etablere partnerskab mellem flere interessenter og der arbejdes med at skabe den
nødvendige økonomi.

Stem på Vester Nebel!
Det skal være opfordringen til jer: Gå ind på hjemmesiden her: http://www.grønnepletter.dk/ og
stem på Vester Nebel, så de gratis kan få stillet de planter til rådighed der skal bruges til deres
projekt ”rekreativt bånd i Vester Nebel” og send gerne opfordringen videre til dem du kender.

Workshop på Den gamle Avlsgård
Den gamle Avlsgård ved Ribe afholder d. 3. november en workshop med titlen ”Bæredygtig energi
som kloden kan li`”
Professor Jens Bo Holm-Nielsen og kostvejleder Anne Sørensen diskuterer deres vision og ideer
om bæredygtig vedvarende energi i hverdagen.
Kontakt Den gamle Avlsgård på 75411806 for nærmere oplysninger.

Realdania indkalder på ny projekter til ildsjælekampagnen

Til alle ildsjæle: gør din idé til virkelighed
Overalt i Danmark arbejder frivillige ildsjæle med projekter, der gør en forskel for
det byggede miljø og de lokalsamfund, som ildsjælene er en del af. Ofte er der
tale om mindre initiativer, der fører til øget stolthed, tættere sammenhold og

bedre livskvalitet. Med enkle midler skaber ildsjælene stor effekt i form af nye
mødesteder, nye fællesskaber - og nogle gange også nye indtjeningsmuligheder.
I dag lancerer Realdanias ildsjælekampagne en ny ansøgningsrunde, hvor
frivillige kræfter kan søge om støtte til projekter, der forbedrer og udvikler det
byggede miljø.
Læs mere på Realdanias hjemmeside

