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Svar på høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til projekter
vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af
rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i
fiskeriområder

Erhvervsstyrelsen har bedt Landdistrikternes Fællesråd om eventuelle bemærkninger til udkastet til en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og
vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne
samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder.
Udkastet til en ny bekendtgørelse indeholder tre ændringer i forhold til den gældende
bekendtgørelse: 1. LAG-midler til bæredygtig og grøn omstilling, 2. mulighed for at
gennemføre ekstraordinære ansøgningsrunder og 3. nye frister i forbindelse med
programmets nedlukning i 2023 ændres.
Landdistrikternes Fællesråd har bemærkninger til ændring 1 og 2.
1. LAG-midler til bæredygtig og grøn omstilling
Ændringen af bekendtgørelsen giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at øremærke
midler til særlige typer af projekter. Bestemmelsen vil først og fremmest blive anvendt
i forbindelse med, at der i 2020 skal uddeles 30 mio. kr. ekstra til LAG-projekter, som
understøtter bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
Landdistrikternes Fællesråd er positiv over for ændringen, som skal bidrage til at
styrke den grønne omstilling i hele landet. Ændringen vil være med til at sikre, at de
gode og grønne løsninger også tager afsæt i landdistrikternes vilkår, og det er afgørende, såfremt den grønne omstilling skal være en succes. Landdistrikternes ildsjæle
er hverdagens eksperter og er dermed afgørende i arbejdet med at skabe holdbare
løsninger.
2. Mulighed for at gennemføre ekstraordinære ansøgningsrunder
Ændringen i bekendtgørelsen giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at bestemme,
hvordan de lokale aktionsgrupper skal udnytte deres bevillingsmæssige ramme i ansøgnings- og indstillingsrunder, herunder fastsætte antallet af ansøgningsrunder og
sager, der indstilles til Erhvervsstyrelsen.
Landdistrikternes Fællesråd mener, at der bør være en tæt dialog mellem Erhvervsstyrelsen og de lokale aktionsgrupper, når ovenstående aspekter skal fastlægges.

Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at ændringen i bekendtgørelsen fratager de lokale aktionsgrupper deres råderet og vanskeliggør muligheden for at tilgodese særlige lokale forhold, prioriteter og tidsmæssige hensyn. Ændringen i bekendtgørelsen bevæger sig således væk fra LEADER-metoden, som de lokale aktionsgrupper arbejder efter, og som netop skal sikre, at lokale kræfter - og dermed lokal indsigt
og kendskab til områdets særkendetegn - har indflydelse på landdistriktspolitikken.
Vi foreslår således, at formuleringen i bekendtgørelsens §2 stk. 3 omformuleres, således bestemmelserne sker i dialog med de lokale aktionsgrupper, som besidder den
største lokale indsigt i et givent område.
Landdistrikternes Fællesråd, som repræsenterer hovedparten af de lokale aktionsgrupper, er selvsagt til rådighed for yderligere dialog om, hvordan rammerne for de
lokale aktionsgrupper i højere grad kan understøtte den politiske målsætning om et
Danmark, der hænger sammen.
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