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Kære medlem af LAG Sydsjælland

Første halvdel af programperioden gennemført.
LAG Sydsjælland har nu været i drift i 3 år, hvilket er halvdelen af programperioden. Vi har i de 3 år støttet i
alt 33 projekter.
19 af projekterne er Erhvervs projekter, der i alt har modtaget støtte på 5,8 mio. kr. (62%)
14 af projekterne er Rammevilkårs projekter, der i alt har modtaget støtte på 3,5 mio. kr. (38%)
Det er ikke en bevidst strategi fra LAG Sydsjællands bestyrelse at erhvervsprojekterne er i overtal. Det
skyldes alene at vi får flere Erhvervsprojekt ansøgninger end Rammevilkårs projekt ansøgninger.
Projekterne er spredt over hele vores geografiske område. Vordingborg kommune har fået støttet flest
projekter, dernæst Næstved Kommune og Faxe kommune har fået støtte til færrest projekter
Det er ikke afgørende for bestyrelsen om der sker en ligelig geografisk fordeling af projekter i de 3
kommuner, som vi dækker. Bestyrelsen indstiller alene ansøgninger ud fra en kvalitetsmæssig bedømmelse, ikke efter geografi.
Det er bestyrelsens opfattelse at LAG Sydsjælland modtager et passende antal ansøgninger, og at langt de
fleste ansøgninger er af en fornuftig høj kvalitet.
Anden halvdel af programperioden starter nu.
Bestyrelsen glæder sig til at støtte mange spændende projekter, også i anden halvdel af programperioden. Vi
har lidt færre penge til rådighed end vi havde de første 3 år, men kan dog støtte projekter med ca. 8,5 mio. kr.
i de kommende 3 år. Har du et spændende projekt hører vi gerne fra dig.

Generalforsamling 19. marts 2018
LAG Sydsjælland afholder ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2018, så sæt et kryds i
kalenderen allerede nu. Stedet for generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt, men det vil blive meddelt
senere.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår
På bestyrelsens vegne

Ivan Tolborg
Formand LAG Sydsjælland

Medlemsbrevet udsendes til alle personer som LAG Sydsjælland har registreret som medlemmer. Ønsker du
ikke at modtage medlemsbrevet og være medlem af LAG Sydsjælland må du via rikke@dividendo.dk give
meddelelse herom.

