
Projektstøtte LAG MANK – 
Kerteminde kommune 

  

[Vælg datoen] | [Firmanavn] | [Telefonnummer] 

 

 
 
 

 
 
 
 

Udviklingsstrategien 

De fire temaer – fødevarer, naturturisme, nye 

boformer samt udvikling af den maritime økonomi – 

refererer til LAG MANKs udviklingsstrategi. 

Find udviklingsstrategien på lag-mank.dk 

 

Tema 1: Fødevarer 

Styrkelse af lokalproducerede fødevarer 

• Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner 

• Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter inden for markedsføring og 

samarbejde om afsætning 

• Oplevelser som en del af produktion og afsætning 

Tema 2: Naturturisme 

Udvikling af attraktive naturoplevelser 

• Udvikling af kommercielle produkter/salgbare aktiviteter, herunder 

produkter, hvor overnatning og aktiviteter tilbydes som pakker - med 

særligt fokus på aktiviteter uden for højsæson. 

• Erhvervsrettede arbejdsaktiviteter (netværk, klynger mv) 

Tema 3: Nye boformer og friluftsliv 

Bidrage til udvikling af nye bosætningsinitiativer og udvikling af attraktive 

naturoplevelser 

• Etablering af geografisk og/eller tematisk sammenhængende 

støttefaciliteter inden for natur- og friluftsliv. 

• Udvikling af planer for lokalområder, udarbejdelse foranalyser og 

investering i omdannelse af bygninger til almennyttige formål ifm 

etablering af nye boformer. 

Tema 4: Hav- og fiskeriudvikling (kun Kerteminde 
kommune) 

Udvikling af den maritime økonomi 

• Erhvervsudvikling baseret på havet som ressource eller ramme for 

aktivitet 

• Udvikling af nye produkter, produktioner, services og netværks-

/samarbejdsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Maritim økonomi 

 Den maritime økonomi udgøres af de aktiviteter, der 

udfoldes af maritime sektorer. 

 Maritime sektorer omfatter aktiviteter knyttet til 

havet.  

 Tilknytningen mellem aktiviteter og havet kan 

forklares ved brugen af marine ressourcer, maritime 

områder eller ved nærheden af de maritime områder.  

 Forholdet mellem aktiviteter og havet kan være 

mere eller mindre direkte. 

Kilde: Maritime economy statistics EUROSTAT, June 2015 

 



 

    Hvem kan søge tilskud? 
   

 

  

    LAG MANK – Hvem er vi? 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Alemnyttige sammenslutninger 

 Offentlige myndigheder 

 Privatpersoner 

 

Der kan bevilges op til 50 % i tilskud – 

for fødevareprojekter 40 % 

 

 Virksomheder med færre end 50 

ansatte og hvis årlige omsætning ikke 

overstiger 10 mio. euro på 

tidspunktet for ansøgning. 

o Dog ikke jordbrugsproducenter 

 Foreninger og organisationer med 

undtagelse af selvejende 

institutioner, hvor mere end 50 % af 

driftsbudgettet består af offentlige 

tilskud. 

Ansøgningsfrister 2016 

 Den 15. januar 

 Den 1. april 

 Den 1. september 

Ansøgningsskema ligger på 

Se mere: www.lag-mank.dk 

 

Kontakt altid LAG-koordinator for 

vejledning. 

 

LAG MANK dækker Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner - her er det godt at bo, 

virke og gæste 

 

LAG MANK er Den Lokale Aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde 

kommuner.  

Bestyrelsen består af 17 repræsentanter for de fire socioøkonomiske grupper: borgere, 

erhvervsliv, foreninger og offentligt udpegede repræsentanter.  Bestyrelsen vælges af 

foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. 

LAG MANKs bestyrelsesmedlemmer er frivillige, og den daglige drift varetages af 

koordinator, Anders Holmskov, Holmskov Consult 

LAG programmet er etableret under Det danske Landdistriktsprogram og Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020, og koordineres af Erhvervsstyrelsen. 

Budgettet under landdistriktsprogrammet (tema 1-3) er i 2016 på på 5,8 mio. kr., heraf 

ca. 4,8 mio. kr. til projektstøtte. Dertil kommer et budget under Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet (tema 4) på ca. 1.4 mio. kr., heraf ca. 1.1 mio. kr. til 

projektstøtte. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er reserveret til udvikling i 

Kerteminde kommune. 

Følg med i vores arbejde 

Via vores facebookside, LAG MANK, kan du jævnligt følge med i nyhedsopdateringer. 

Her lægger vi nyheder op, som har relevans for hele landdistriktsområdet – også på 

nationalt og internationalt plan. 

 

 

 

 

 

Kontakt LAG MANK 

Formand Carsten Petersen 

Mobil: 2124 5196 

E-mail: formand@lag-mank.dk 

LAG-koordinator Anders Holmskov 

Mobil: 4028 3793 

E-mail: koordinator@lag-mank.dk 


