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Til Bolig- og Planstyrelsen 

 

 

Svar til høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til 
job og vækstskabende projekter i fiskeriområder samt tilskud til drift 
af lokale fiskeriaktionsgrupper – ny national FLAG pulje 
 

Ønske om mulighed for op til 100% tilskud til erhvervssamarbejde under national 

pulje til projekter og lokale aktionsgrupper i udpegede fiskeriområder (FLAG).   

Landdistrikternes Fællesråd anbefaler at differentiere tilskudsprocenten som i §9 

er sat til 50 pct. 

Vi ønsker, at der inden for temaet, erhvervssamarbejde (jf. §2 stk. 2) bør være 

mulighed for, at den lokale aktionsgruppes bestyrelse kan indstille en ansøgning til 

tilskud på op til 100 pct.   

Det er et vigtigt element i LEADER-metoden at kunne animere og tilskynde til lokalt 

og regionalt samarbejde. Med en tilskudsprocent på over 50 kan aktionsgruppens 

bestyrelse netop i højere grad medvirke til støtte lokale job og vækstskabende 

erhvervssamarbejder, der fremmer udviklingen i fiskeriområderne og understøtter 

LEADER-principperne.   

Formålet med projektilskuddene i den nationale FLAG-ordning er at bidrage til den 

job- og vækstskabende erhvervsudvikling, jf. §2. 

Erhvervssamarbejdsprojekter er efter vores vurdering effektive til at skabe job og 

vækst, men kan ofte kun gennemføres med fuld ekstern finansiering. I 

fiskeriområderne vil man med 100 pct. tilskud fra den nationale FLAG-pulje således 

gøre det attraktivt at samarbejde om erhvervsudvikling ved at lette udviklings- og 

finansieringsfasen. 

Vi foreslår derfor, at der i §9 tilføjes:    

3) Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, dog 

kan tilskuddet for projekter under temaet Erhvervssamarbejde (jf. §2 stk. 2) udgøre 

op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter  

Som det fremgår, omhandler vores forslag alene projekter under temaet 

Erhvervssamarbejde, idet tilskuddet således fortsat maksimalt vil kunne udgøre 50 

pct. ved direkte tilskud til enkeltvirksomheder (under tema 1,  

3 og 4 jf. §2 stk. 2).   
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Vi modtager gerne spørgsmål eller bemærkninger, såfremt i har nogle af disse.  

 
 

Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


