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Program for i dag – 18. juni 2019

10.00 – 10.30 Orientering fra Erhvervsstyrelsen

10.30 – 12.30 De minimis, ved Daniel Vistisen, RU, ERST

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.00 Hjemmesidebehov

14.00 – 15.30 Overgang til ny programperiode

15.30 – 16.00 Kaffe og kage 

16.00 – 17.30 Evaluering AIR19

18.30 – 19.30 Middag

19.30 – 21.00 Formandsmøde
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Status på sagsbehandlingen

▪ 103 igangværende tilsagnssager (93 LAG og 10 FLAG)

▪ 2 igangværende forlængelser

▪ 1 igangværende overdragelse

▪ 12 igangværende ændringssager

▪ 1 igangværende rateudbetalingssag

▪ 135 igangværende udbetalingssager (113 LAG og 24 FLAG). 
De ældste ikke-påbegyndte sager er 95 arbejdsdage gamle.

▪ Vi er nu oppe på 13 klagesager.

▪ Vi har 6 igangværende kontrolsager.
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Status på sagsbehandling

▪ Driftsager 2017

• 12 afsluttede 

• 13 under sagsbehandling

• 4 afventer sagsbehandling

▪ Driftsager 2018

• 1 under sagsbehandling

• 28 afventer sagsbehandling

▪ I denne uge er vi sideløbende i gang med at sagsbehandle  
3. à conto anmodning og forberede rammer til 4. à conto.
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Indstillingsrunder i 2020

▪ Jf. bekendtgørelsen er sidste indstilling til ERST 1. juli 2020.

▪ Udvider med en sidste frist 1. oktober 2020

▪ Kræver bekendtgørelsesændring / dispensation

▪ Inden 1. juli 2020 skal hele 2020-rammen være opbrugt

▪ For fristen den 1. oktober gælder:

• Udelukkende til brug af tilbageløbsmidler

• Begrænsning på 2 projekter per LAG/FLAG

▪ Alle tilsagn skal være givet inden 31. 12. 2020
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Indstillingsrunder 2020

Proces for tilbageløbsrunde

▪ 1. april 2020 – skæringsdato for hvilke udbetalingssager, der 

kan tages med i beregningen af tilbageløb

▪ Ultimo juni – opgørelse af tilbageløb kan startes (forudsætter 

en SB-tid på udbetalingssager på max. 3 måneder)

▪ I juli måned udarbejdes opgørelse for den enkelte LAG/FLAG 

▪ Primo august – Udmeldelse af tilbageløbsramme til den 

enkelte LAG/FLAG

▪ 1. september indmeldes nye rammer til LBST, så de kan være 

klar til brug fra 1. oktober i BTAS
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Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer

▪ Dato: lørdag den 24. august 2019

▪ Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 55oo Middelfart 

▪ En hel dag (10-16)

▪ Indhold:

• Intro til LEADER/CLLD principperne 

• Lov- og regelgrundlag

• Habilitet, bestyrelsesarbejde og bestyrelsesansvar

• Aktindsigt og tavshedspligt

• PROMIS

▪ Invitation sendes ud i næste uge – uge 26 

▪ Gør gerne reklame allerede nu!
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Nyt fra Team Sagsbehandling

▪ Overvej om de indstillede budgetter gør det nemt for 
ansøger at agere, fx indstil en højere % til få udgifter

▪ Reminder: Ansøgninger skal være fuldt oplyst når de 
indstilles til ERST, sagsbehandlingstiden hos ERST starter når 
vi får ansøgningen ind i PROMIS.

▪ Ellers - stor ros til koordinatorerne ved tilsagnsansøgninger –
der er sket en tydelig forbedring i det indsendte materiale ift. 
for et år siden ☺
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Hjemmesidebehov i den kommende periode?

▪ Pt. har ERST stillet hjemmeside og setup til rådighed

▪ Hvad er erfaringer med dette?

▪ Hvad er behovet fremadrettet?

▪ Sandsynligvis ikke Sitecore Foundry – men noget udviklet og 
hostet af ERST IT, men gerne i samarbejde med sekretariatet 
og aktionsgrupperne

▪ I sammenhæng med livogland.dk som subsite til ERST.dk
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Overgangen mellem programperioder

▪ Nedlukning af aktionsgrupper – vejledning vil blive 
udarbejdet i god tid

▪ Hvilke aktionsgrupper påtænker at lukke med udgangen af 
2020?

▪ Hvor mange aktionsgrupper har sparet op til at koordinator 
kan fortsætte i en periode, og hvor længe er denne periode?

▪ Opbevaring af materialer

▪ Når der ingen aktionsgruppe eller koordinator er – hvad så?
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Opstart af ny programperiode

▪ Kort status over EU processen

▪ Proces i Danmark

▪ Udvælgelseskriterier for hvor aktionsgrupper skal kunne 
dannes

▪ Hvor mange aktionsgrupper skal vi have i Danmark? Hvordan 
skal de sammensættes?

▪ Samarbejde med aktionsgrupper i løbet af hele processen

▪ Hvilke områder vil man gerne arbejde med i de danske 
programmer? Indhold i udviklingsstrategier?

▪ Koordinatoransættelser / kontrakt med konsulent
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Kriterier for udpegning LAG 2014-2020

▪ Mere end 45% af borgerne i en kommune bor i landdistrikter 
eller byer med færre end 3000 indbyggere

▪ Den typiske borger (medianborgeren) bor mere end 30 
minutter (køretid i bil) fra nærmeste større byområde

▪ Mere end 30% af borgerne i en kommune bor i landdistrikter 
eller byer med færre end 3000 indbyggere, og kommunen 
har oplevet markant tilbagegang i antallet af beskæftigede 
på arbejdspladser i perioden 2009-2013

▪ Særlig begunstigelse af kommuner, der har oplevet en 
negativ befolkningsudvikling i perioden 2008-2013

▪ 65% af midlerne fordeles ligeligt mellem alle kommuner

▪ 35% af midlerne fordeles til kommuner med negativ 
befolkningsudvikling
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Proces frem mod ny programperiodes start

▪ Definition af udvælgelseskriterier

▪ Områder og antal aktionsgrupper

▪ Afholdelse af informationsmøder

▪ Stiftende generalforsamling

▪ Ansøgning om og godkendelse af at blive aktionsgruppe

▪ Ansøgning og tilsagn om opstartsmidler til udarbejdelse af 
udviklingsstrategi

▪ Godkendelse af udviklingsstrategi – krav i programmerne?

▪ Udarbejdelse af bekendtgørelse og vejledninger

▪ Ved EU-godkendelse af programmer – klar til start så hurtigt 
som muligt herefter.
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