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Program 16. september 2018
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10.00 – 11.15 Orientering fra Erhvervsstyrelsen

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.30 Orientering om den nye programperiode 
(Michael Simonsen fra DG-AGRI)

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00 Målsætninger for LEADER

15.00 Kaffepause

15.15 – 17.00 Evaluering – AIR 2019 

17.00 - 18.30 Aktionsgruppernes interne møde 

19.00 - ? Middag



Orientering fra Erhvervsstyrelsen

▪ Koordinatoransættelse og -kontrakt

▪ Udisponerede midler og tilbageløbsmidler

▪ Standardomkostninger og simplificering

▪ Sagsbehandlingstider

▪ Samarbejdsprojekter

▪ Koordinatormøde i november
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Koordinatoransættelse og -kontrakt

▪ Det er den enkelte lokale aktionsgruppes ansvar at sikre, at den 

relevante skriftlige dokumentation for koordinatorudvælgelsen 

er til stede, samt at sørge for, at kontrakten lever op til 

gældende regler. 
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Relevant skriftlig dokumentation er for koordinatorer ansat i denne periode:

• Stillingsopslag/opfordringsskrivelse brugt til indhentning af tilbud inkl. koordinators opgaver

• indkomne ansøgninger/tilbud

• bestyrelsens begrundelse for udvælgelsen (inkl. beskrivelse af proces)

• den udvalgte koordinators CV

• kontrakt/aftale med den udvalgte koordinator

Relevant skriftlig dokumentation er for koordinatorer ansat i den tidligere periode og 

ansættelsesforholdet er forsat:

• relevant CV for koordinatoren for det pågældende tidspunkt

• relevant lønstatistik for koordinatoren for det pågældende tidspunkt

• bestyrelsens begrundelse for valget

• eventuelle andre indkomne tilbud

• kontrakt/aftale med den udvalgte koordinator

Brev udsendt 4/9-18



Udisponerede midler og tilbageløbsmidler

▪ Udisponerede midler
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Udisponerede midler er midler der ikke er blevet uddelt til projekter.

LAG kan overføre disse midler til næste år, dog max 25% af rammen

FLAG kan IKKE overføre disse midler



Tilbageløbsmidler

▪ Tilbageløbsmidler kan udnyttes igen, dog med følgende 

begrænsninger

▪ LAG

Ved oprindeligt tilsagn givet før 2017, falder de danske midler bort 

ved udgangen af året. Midlerne skal derfor anvendes igen i året 

hvor tilbageløbet finder sted – i modsat fald findes en anden 

national medfinansiering.

▪ FLAG

De danske midler falder bort ved udgangen af året. Midlerne skal 

derfor fordeles igen inden for året, hvor tilbageløbet finder sted – i 

modsat fald findes anden national medfinansiering. 
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Udisponerede midler og tilbageløbsmidler



Tilbageløbsmidler - FLAG
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FLAG

År oprindeligt 
tilsagn givet

År hvor 
tilbageløbs-

midlerne bliver 
frigivet fra 
oprindeligt 

projekt

År hvor 
tilbageløbs-

midlerne bliver 
givet i tilsagn til 
et andet projekt

Finanserings-
type Type Farve

Hvor stor en del 
kan overføres til 

andre projekt

Offentlig 
medfinansering 
nødvendigt (x)

2016 2017 2017 64,86/35,16 Type B Blå 100,00%

2016 2017 2018 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2016 2018 2018 64,86/35,16 Type B Blå 100,00%

2016 2018 2019 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2016 2018 2020 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2016 2019 2019 64,86/35,16 Type B Blå 100,00%

2016 2019 2020 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2017 2017 2018 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2017 2017 2019 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2017 2017 2020 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2017 2018 2018 64,86/35,16 Type B Blå 100,00%

2017 2018 2019 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2017 2019 2019 64,86/35,16 Type B Blå 100,00%

2017 2019 2020 64,86/35,161 Type C Rød 64,86% X

2018 2018 2018 46,51/53,49 Type B Blå 100%

2018 2018 2019 46,51/53,491 Type C Rød 46,51% X

2018 2018 2020 46,51/53,491 Type C Rød 46,51% X

2018 2019 2019 46,51/53,49 Type B Blå 100%

2018 2019 2020 46,51/53,491 Type C Rød 46,51% X

2019 2019 2019 46,51/53,49 Type B Blå 100%

2019 2019 2020 46,51/53,491 Type C Rød 46,51% X



Tilbageløbsmidler - LAG
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LAG

År oprindeligt 
tilsagn givet

År hvor 
tilbageløbs-

midlerne bliver 
frigivet fra 
oprindeligt 

projekt

År hvor 
tilbageløbs-

midlerne bliver 
givet i tilsagn til 
et andet projekt

Finanserings-
type Type Farve

Hvor stor en del 
kan overføres til 

andre projekt

Offentlig 
medfinansering 
nødvendigt (x)

2015 2017 2018 80/(20)1 Type C Rød 80% X

2015 2018 2018 80/20 Type B Blå 100%

2015 2018 2019 80/(20)1 Type C Rød 80% X

2015 2018 2020 80/(20)2 Type C Rød 80% X

2015 2019 2019 80/(20)2 Type C Rød 80% X

2015 2019 2020 80/(20)2 Type C Rød 80% X

2016 2017 2017 80/20 Type B Blå 100%

2016 2017 2018 80/(20)1 Type C Rød 80% X

2016 2018 2018 80/20 Type B Blå 100%

2016 2018 2019 80/(20)1 Type C Rød 80% X

2016 2018 2020 80/(20)1 Type C Rød 80% X

2016 2019 2019 80/20 Type B Blå 100%

2016 2019 2020 80/(20)1 Type C Rød 80% X

2017 2017 2018 100 Type A Grøn 100%

2017 2017 2019 100 Type A Grøn 100%

2017 2017 2020 100 Type A Grøn 100%

2017 2018 2018 100 Type A Grøn 100%

2017 2018 2019 100 Type A Grøn 100%

2017 2019 2019 100 Type A Grøn 100%

2017 2019 2020 100 Type A Grøn 100%

2018 2018 2018 100 Type A Grøn 100%

2018 2018 2019 100 Type A Grøn 100%

2018 2018 2020 100 Type A Grøn 100%

2018 2019 2019 100 Type A Grøn 100%

2018 2019 2020 100 Type A Grøn 100%



Standardomkostninger og simplificering

▪ Igangsættelse af arbejde med standardomkostninger

▪ Projektorganisation – evt. med et par koordinatorer?

▪ Samarbejde med LBST og deres kontor, der laver 

standardomkostninger.

• Udarbejde en beskrivelse af hvad en uvildig konsulent skal 

undersøge

• Samle materialer/dokumentation

• Arbejde med at samle al dokumentation

• Konsulent skal finde ud af, hvad der giver mening at lave 

standardomkostninger på, og hvordan dokumentationen 

er
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Standardomkostninger og simplificering

▪ Practitioner-Led Working Group  (PWG) om ”LEADER 

simplification” organiseret af ENRD

▪ Arbejde med MA for at identificere og udvikle initiativer og 

metoder til at simplificere LEADER i medlemsstaterne i 

indeværende programperiode.

▪ Tidsplan: september 2018 til juni 2019

▪ Deltagelse af 14 lande

▪ Ændringer i denne programperiode skal godkendes i en 

programændring.
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Sagsbehandlingstider

▪ Tilsagn

▪ Ændringer

▪ Udbetaling
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Koordinatormøde i november

▪ 27. - 29. november 2018

• Kompetenceudviklingsdag – Praktik 

• Koordinatormøde

• Projektbesøg

▪ Hvor: På Fyn
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Kommende programperiode

▪ LAG

▪ FLAG
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v. Michael Simonsen 

Programme Manager

European Commission

Directorate-General for Agriculture and Rural Development 

Unit E.2 Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Sweden; ENRD

v. Erhvervsstyrelsen



FLAG og programperiode 2021-2027

▪ Fællesforordning (CPR) for ESI fondene – herunder EHFF (m. 

undt. af landbrugsfonden) (COM(2018) 375 final) (29.05.18)

▪ Art. §25-27 for CLLD og LEADER

• 7 fonde – herunder EHFF

• Simplificeret, mere sammenhængende og kortere

• Enklere at overskue og kombinere

• Resultatorienteret – rammer for resultater og indikatorsystem
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• Leverancemodel beskrives her
• Klarhed - fælles skabeloner for fx partnerskabsaftale og 

programmering
• Større fleksibilitet - ændringer op til 5 % uden KOM 

godkendelse
• De fleste elementer er tilgængelige på forhånd



FLAG og programperiode 2021-2027

▪ Forordning om EHFF (COM(2018) 390 final) (12.06.18)

▪ Forslaget skal bidrage til at: 

• Opfylde den fælles fiskeripolitiks (FFP) målsætninger

• Fremme gennemførelsen af Unionens havpolitik

• Styrke international havforvaltning

▪ MS definerer strategiske prioriteter i nationalt program
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• 4 fiskeripolitiske prioriteter og målsætninger 

• Støtte-områder (ikke foranstaltninger) under hver prioritet med fleksibel ramme 

• Ingen regler for støtteberettigelse på EU-plan

• Betingelser og begrænsninger for visse områder (ikke-støtteberettigede operationer)

• Resultatindikatorer 

EHFF



Fremdrift? – meget ambitiøst!

▪ Hurtig vedtagelse af overordnet budget og de sektorspecifikke 

forslag 

▪ Forventet godkendelse af budget i 2019

▪ Medlemsstaterne skal udarbejde nationale operationelle 

programmer, som angiver nationale strategier og målsætninger

▪ Midlerne skal kunne anvendes allerede fra 1. januar 2021
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LAG – Målsætninger i forordningsudkast
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1 at støtte en bæredygtig landbrugsindkomst og modstandsdygtighed i hele Unionen med 

henblik på at øge fødevaresikkerheden 

2 at øge konkurrenceevnen og styrke markedsorienteringen, herunder større fokus på forskning, 

teknologi og digitalisering 

3 at forbedre landbrugernes position i værdikæden 

4 at bidrage til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer samt bæredygtig energi 

5 at fremme bæredygtig udvikling og forvaltning af naturressourcerne såsom vand, jord og luft 

6 at bidrage til beskyttelsen af biodiversitet, forbedre økosystemtjenesterne og bevare levesteder 

og landskaber 

7 at tiltrække unge landbrugere og fremme virksomhedsudviklingen i landdistrikterne 

8 at fremme beskæftigelse, vækst, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne, herunder 

bioøkonomien og bæredygtigt skovbrug

9 at forbedre det europæiske landbrugs reaktion på samfundets krav til fødevarer og sundhed, 

herunder kravene til sikre, nærende og bæredygtige fødevarer, madspild samt til dyrevelfærd. 



FLAG – Målsætninger i forordningsudkast
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1 fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer

2 bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og bæredygtig akvakultur og 

konkurrenceprægede og bæredygtige markeder

3 fremme af en bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund

4 styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre, rene og bæredygtigt 

forvaltede have



Målsætning for LEADER

▪ LAG

▪ FLAG
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At fremme;

• beskæftigelse 

• vækst 

• social inklusion 

• lokal udvikling i landdistrikterne

At fremme;

• en bæredygtig blå økonomi

• velstående kystsamfund



Spørgsmål - Gruppearbejde

1. Hvad betyder målsætningerne, der er nævnt i 

forordningsudkastene, for os i Danmark? Hvad kan og vil vi 

lægge i dem? 

2. Hvad er det, vi gerne vil opnå med LEADER tilgangen?

3. Hvordan kan vi oversætte målsætninger til noget, vi kan 

arbejde med i de overordnede nationale strategiske planer, og 

hvordan kan det operationaliseres i den enkelte aktionsgruppes 

udviklingsstrategi?

4. Er der målsætninger fra den nuværende ordning, som det er 

vigtigt at videreføre?
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Spørgsmål - Gruppearbejde

▪ Opdeling i grupper

▪ Tidsplan

Der skal vælges en referent og talsperson til opsamlingen.

Erhvervsstyrelsen er med som ordstyrer og tidsholder.
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13.45 – 14.30 Gruppearbejde

14.30 – 15.00 Opsamling (3 minutter per gruppe)



AIR 2019

▪ Formelle krav regulativ 2014/808 - bilag V til VII

▪ Bilag V til VII

• Spørgsmål 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29 og 30 (uddeles)
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I hvilket omfang har interventioner under 

landdistriktsudviklingsprogrammet støttet lokaludviklingen i 

landdistrikterne? 

Fokusområde 6B



AIR 2019 - LEADER
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December 2018 til 

marts 2019

Indsamling af data

September 2018

Opstart 

Marts – april 2019

Udarbejdelse af 

rapport

April 2019

Indsend til ERST

Juni 2019 

Endelig aflevering 

(LBST->EU)

Oktober 2018

Udbud

November 2018

Evaluering start

Maj 2019

ERST sender til LBST



AIR 2019 – Evalueringsmodeller/metoder 

▪ 1. Den centrale model

▪ Evalueringsmetoden defineres fra centralt hold 

▪ Evalueringen gennemføres centralt

▪ Aktionsgruppernes input: 

• Fokusgruppeinterviews 

• Årsrapporterne (1. marts) LAG’erne kan selv beslutte hvor 

meget eller lidt, de ønsker at bidrage gennem 

årsrapporterne. 

Det var den model, Erhvervsstyrelsen valgte ifm. AIR2017, hvor 

rapporteringskravene primært var kvantitative.
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AIR 2019 – Evalueringsmodeller/metoder 

▪ 2. Den semi-centrale model

▪ Evaluator opstiller én metode for evalueringen, som vil være den 

samme måde at alle bidrager til evalueringen på.

▪ Mulighed hvor LAG’erne kan bidrage med indsamlingen af lokale 

data og samtidig belyse enkelte områder af specifik interesse for 

den enkelte. Aktionsgruppens input kan være:

• Input via spørgeskema: Evaluator udvikler et generisk 

spørgeskema, som kan besvares af alle. Indhold: nogle 

generiske spørgsmål, og fx 3 LAG/FLAG specfikke spørgsmål, 

som aktionsgruppen selv analyserer

• Input via interviews: Aktionsgruppen udarbejder selv 2-3 

spørgsmål af særlig interesse, laver selv interviews og 

analyserer

• Input via cases: Aktionsgruppen bidrager indsendelse af nogle 

cases, som de ønsker fremhævet. Fx inden for nogle 

prædefinerede emner (fx inklusiv vækst, bæredygtighed, 

innovation eller lignende).

• Fælles for dette er, at aktionsgruppen selv evaluerer de input, der 

er relateret til dem selv og udviklingsstrategien.
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AIR 2019 – Evalueringsmodeller/metoder 

▪ 3. Den semi-lokale model

▪ Evaluator forestår al opgørelse og evaluering af kvantitative 

indikatorer og beregning af brutto- og nettoeffekter. 

▪ Aktionsgrupperne får udleveret evalueringsspørgsmål, som de 

er ansvarlige for at besvare. Dette indebærer følgende:

▪ Skal selv definere evalueringsmetoden, hvorfor forskellige 

tilgange kan vælges. 

▪ Denne model betyder i praksis, at aktionsgruppernes input i 

rimelig høj grad vil ligne det input, de alligevel leverer via 

årsrapporterne, og de vil derfor kunne genbruge det materiale i 

årsrapporterne.
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AIR 2019 – Evalueringsmodeller/metoder 

▪ 4. Den lokale model

▪ Aktionsgrupperne evaluerer selv egen fremdrift i 

overensstemmelse med kravene fra EU. 

▪ Aktionsgrupperne vil få følgende, som skal rapporteres ind på:

• evalueringsspørgsmålene

• de formelle krav til evalueringen 

• de kvantitative indikatorer,. 

• rapportskabelon indeholdende nødvendige afsnit til  

sikring af sammenlignelighed.

▪ Evalueringerne samles fra centralt hold, kvalitetssikres og 

aggregeres, ift. EU-kravene. 

▪ Aktionsgruppen skal selv opstille deres metode og redegøre for, 

tilvejebringelsen af data. 

▪ Denne model kræver evalueringskompetencer og desuden en 

del ressourcer (både tid og penge) af aktionsgrupperne. 
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AIR2019 - Gruppearbejde

▪ Opdeling i grupper

▪ Tidsplan:

Der skal vælges en referent og talsperson til opsamlingen.
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15.30 – 16.15 Gruppearbejde

16.15 – 16.30 Opsamling (2 minutter per gruppe)


