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1. Indledning 

Denne vejledning beskriver skridt for skridt, hvordan lokale aktører kan etablere en lokal aktionsgruppe, 

der kan understøtte den lokale udvikling (LAG). Der kan oprettes op til 26 lokale aktionsgrupper i de kom-

muner, der er angivet på kortet i bilag 1.  

 

Etablering af lokalstyret udvikling omfatter en række faser: 

 

1. Mobilisering af lokale aktører, der er interesserede i at medvirke til en positiv udvikling af lokalom-

rådet. 

2. Afholdelse af offentligt informationsmøde hvor lokale aktører informerer om mulighederne for at 

deltage i lokalstyret udvikling. 

3. Etablering af en lokal aktionsgruppe og valg af en bestyrelse finder sted på en stiftende generalfor-

samling. 

4. Opbygning af et sekretariat der betjener den lokale aktionsgruppe. 

5. Bestyrelsen udarbejder en ansøgning om godkendelse som en støtteberettiget lokal aktionsgruppe. 

6. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkender ansøgning om godkendelse som lokal aktions-

gruppe efter indstilling fra et Indstillingsudvalget. 

7. Bestyrelsen udarbejder en lokal udviklingsstrategi, der fastsætter mål og indsatser for den lokale 

aktionsgruppes arbejde. 

8. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkender de indsendte lokale udviklingsstrategier efter 

indstilling fra Indstillingsudvalget.  

9. Bestyrelsen prioriterer og indstiller projekter til tilskud til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

Projekterne skal ligge inden for rammerne af den godkendte lokale udviklingsstrategi. 

 

En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksom-

heder og borgere med det formål at bidrage til udvikling af lokalsamfundet og landdistrikterne. Den lokale 

aktionsgruppe vælger en bestyrelse og en formand, som sammen har ansvaret for at udarbejde henholdsvis 

en ansøgning om godkendelse som en støtteberettiget lokal aktionsgruppe og en lokal udviklingsstrategi i 

samarbejde med medlemmerne. Den lokale udviklingsstrategi er bestyrelsens vigtigste styringsredskab. 

 

Senere skal bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioritere og indstille projektansøgninger til tilskud 

som led i udmøntningen af strategien. 
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Figur 1 Sammensætning af en lokal aktionsgruppe og dens bestyrelse 

 

1.1 Formål 

Formålet er at tilskyde til mobilisering af lokale ressourcer med henblik på at bidrage til lokalstyret udvikling 

af udpegede landdistrikter ved at yde tilskud til lokale projekter, der kan skabe vækst og udvikling. 

 

Bekendtgørelsen om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 har til 

formål at fastlægge rammerne for oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, der skal administrere dele af 

det danske landdistriktsprogram for perioden 2014-2020. 

 

Overordnet set har landdistriktsprogrammet til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne og 

gode muligheder for bosætning og beskæftigelse. 

 

2. Hvad er lokalstyret udvikling? 

Lokalstyret udvikling finder sted gennem en lokal aktionsgruppe. En lokal aktionsgruppe er et partnerskab 

mellem lokale og regionale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det 

formål at bidrage til vækst og udvikling af lokalsamfundet. 

 

Den lokale aktionsgruppes område består af et sammenhængende geografisk område og følger som ud-

gangspunkt kommunegrænserne, se bilag 1. Der kan kun etableres én lokal aktionsgruppe pr. område.  

 

I særligt begrundede tilfælde kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fravige denne betingelse og 

godkende, at der etableres en lokal aktionsgruppe i et afgrænset geografisk område, der ikke følger kom-

munegrænserne. Et eksempel kan være etablering af en lokal aktionsgruppe for en gruppe små og mellem-

store øer.  
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2.1 Hvem kan være medlem? 

Borgere, der er over 15 år og har fast bopæl i aktionsgruppens geografiske område, kan blive medlemmer 

af den lokale aktionsgruppe, herunder være repræsentanter for lokale foreninger, virksomheder, organisa-

tioner og offentlige myndigheder.  

 

Hvis den lokale aktionsgruppe dækker en gruppe af små og mellemstore øer, der er beliggende i to eller 

flere kommuner, og der i disse kommuner også oprettes lokale aktionsgrupper, kan medlemmerne af den 

lokale aktionsgruppe for ø-gruppen være medlem af såvel ø-gruppens aktionsgruppe som af aktions-

gruppen for den pågældende kommune, hvori det pågældende medlem har fast bopæl.  

 

Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan dog kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som 

dækker det geografiske område, hvor de har bopæl. Det vil sige, at borgere med fast bopæl på en af øerne 

dækket af en særlig lokal aktionsgruppe kun kan vælges til bestyrelsen for denne. 

 

3. Hvem kan søge, og hvad kan der søges tilskud til?  

En lokal aktionsgruppe, der har afholdt informationsmøde og stiftende generalforsamling som beskrevet 

under i afsnit 4, kan søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om godkendelse som støtteberettiget 

lokal aktionsgruppe. 

 

Udgifter forbundet med opstart af den lokale aktionsgruppe f.eks. annoncering af informationsmødet i 

lokale afviser og afholdelse af informationsmødet, herunder lokaleleje, kaffe mv., er tilskudsberettiget. 

 

3.1 Ansøgningsfrist 

Ansøgninger om godkendelse som støtteberettiget lokal aktionsgruppe skal være Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter i hænde senest den 1. oktober 2014.  

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning meddele dispensation fra fristen for indsen-

delse af ansøgning om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe. Ansøgningen skal være 

begrundet og med angivelse af datoen for, hvornår den lokale aktionsgruppe forventer, at den kan indsen-

de sin ansøgning. Ansøgningen om dispensation være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde 

senest den 1. oktober 2014. 

 

3.2 Hvor skal ansøgningen sendes til? 

Ansøgningen skal sendes til: 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

LAG-sekretariatet 

Slotsgade 1 

4800  Nykøbing Falster 

Ansøgningen kan også sendes pr. e-mail til netvaerkscenter@mbbl.dk og skal i så fald være indscannet med 

originale underskrifter.  

Bestyrelsen bør opbevare en kopi af alt indsendt materiale af hensyn til kontrol- og revisionsbesøg.  

mailto:netvaerkscenter@mbbl.dk
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4. Hvordan oprettes en lokal aktionsgruppe? 

4.1 Informationsmøde  

En lokal aktionsgruppe oprettes som en forening med egne vedtægter og bestyrelse. Oprettelsen påbegyn-

des ved mobilisering af lokale ressourcepersoner til et partnerskab. Partnerskabet afholder et informati-

onsmøde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe og informerer om mulighederne for lokalstyret udvikling.  

 

Informationsmødet skal være åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale avi-

ser, der som minimum dækker det sammenhængende geografiske område, hvor der påtænkes etableret en 

lokal aktionsgruppe. Alle borgere over 15 år og med fast bopæl i det geografiske område er stemmeberetti-

gede på mødet. 

 

På informationsmødet beslutter de fremmødte ved simpelt flertal, om der skal oprettes en lokal aktions-

gruppe i det sammenhængende geografiske område, se bilag 1 – eller om der skal søges samarbejde om 

oprettelse af en lokal aktionsgruppe med yderligere en eller flere nabokommuner, der er udpeget som om-

råder, hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe – se bilag 1. 

 

Hvis de fremmødte på informationsmødet beslutter, at de vil søge samarbejde med yderligere en eller flere 

nabokommuner, og annonceringen af indkaldelsen til det pågældende informationsmøde ikke dækker det-

te yderligere område eller disse yderligere områder, skal partnerskabet indkalde til et nyt informationsmø-

de ved annoncering i alle de berørte kommuner. 

 

Dagsorden for et informationsmøde bør som minimum omfatte følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Information om mulighederne for at søge tilskud til lokaldrevet udvikling. 

5. Beslutning om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i det geografiske område, der er indkaldt til 

informationsmødet, eller om der skal søges samarbejde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe 

med yderligere en eller flere nabokommuner, der er udpeget som områder, hvor der kan etableres 

en lokal aktionsgruppe – se bilag 1.    

6. Eventuelt. 

 

4.2 Stiftende generalforsamling 

Når informationsmødet er afholdt, og det er besluttet at oprette en lokal aktionsgruppe, er næste skridt at 

afholde en stiftende generalforsamling i aktionsgruppens geografiske område. Hensigten er formelt at ned-

sætte en lokal aktionsgruppe og vælge en bestyrelse til at drive den lokale aktionsgruppe. Informationsmø-

de og stiftende generalforsamling må gerne afholdes samme dag under forudsætning af, at informations-

mødet og den stiftende generalforsamling holdes som to separate møder. 
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Den stiftende generalforsamling skal være åben for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i 

lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Fremmødte borgere, der er 

over 15 år, og som har fast bopæl inden for aktionsgruppens geografiske område, er stemmeberettiget på 

generalforsamlingen.  

 

For at kunne opstille som kandidat til bestyrelsen ved den stiftende generalforsamling skal borgeren:  

 Være til stede under generalforsamlingen eller afgive skriftlig fuldmagt forud for generalforsamlin-

gen og tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen,  

 Være over 18 år, og 

 Have fast bopæl inden for den lokale aktionsgruppes geografiske område. 

 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, herunder formanden, samt supple-

anter med angivelse af deres rækkefølge.  

 

Hver kommunalbestyrelse, regionsråd, vækstforum og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpe-

ge medlemmer af bestyrelsen. Disse repræsentanter kan maksimalt udgøre 49 pct. af bestyrelsens med-

lemmer, jf. nedenfor. 

 

Bestyrelsen skal sammensættes af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7, og det skal tilstræbes, at besty-

relsen sammensættes af personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan 

varetage interesserne inden for følgende socioøkonomiske grupper: 

 

1. Lokale borgere, 

2. Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger,  

3. Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger-, og fritidsforeninger, og 

4. Offentlige myndigheder. 

 

Der skal endvidere tilstræbes en ligelig køns- og aldersfordeling i bestyrelsen.  

 

Repræsentanter for hver af de førnævnte 4 socioøkonomiske grupper inkl. medlemmer udpeget af kom-

munalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum, må højest udgøre 49 % af det samlede antal 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Eksempler på bestyrelsens sammensætning, hvor en socioøkonomisk gruppe højest udgør 49 %: 

 

1. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer, kan de offentlige myndigheder udpege i alt 3 medlemmer 

(gruppe 4), og de resterende 4 medlemmer skal vælges af generalforsamlingen inden for grupperne 

1-3, jf. ovenfor.  

2. Hvis bestyrelsen består af mindst 11 medlemmer, kan de offentlige myndigheder udpege op til 5 

medlemmer af bestyrelsen (gruppe 4), og de resterende 6 medlemmer skal vælges af generalfor-
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samlingen inden for grupperne 1-3, jf. ovenfor således, at ingen af de 4 grupper er repræsenteret 

med mere end 49 % af den samlede bestyrelse. 

 

Generalforsamlingen for den lokale aktionsgruppe fastsætter vedtægter for foreningen. Disse vedtægter 

skal som minimum omfatte de i bilag 2 angivne standardvedtægter i bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 

2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet 2014-2020. Vedtæg-

terne skal godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 

4.3 Første bestyrelsesmøde 

Formanden for bestyrelsen indkalder hurtigst muligt bestyrelsen til det første bestyrelsesmøde, hvor besty-

relsen konstituerer sig selv med en næstformand, en kasserer og evt. en sekretær.  

 

På dette møde udfylder bestyrelsen skemaet ”Indberetning af sammensætningen af bestyrelsen i den loka-

le aktionsgruppe” med oplysning om bestyrelsesmedlemmernes navne, e-mailadresser, underskrifter, funk-

tion i bestyrelsen og repræsentation af socioøkonomisk gruppe. Skemaet findes her: 

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-

aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling 

 

Det udfyldte skema med originale underskrifter skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

sammen med ansøgningen om godkendelse som en støtteberettiget lokal aktionsgruppe. Oversigten vil 

blive brugt i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters behandling af bestyrelsens indstil-

ling af projekter, ansøgninger om udbetaling af tilskud mv. for at sikre, at projekter og ansøgninger om ud-

betaling af tilskud kun indstilles af bestyrelsesmedlemmerne for den lokale aktionsgruppe. 

 

5. Koordinator 

Køb af ydelser i 2014 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan vælge at købe eksterne tjenesteydelser til at bistå med at 

mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi, før den 

lokale aktionsgruppe har opnået Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse som støtteberetti-

get lokal aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe opnår ministeriets godkendelse, vil bestyrelsen for 

den lokale aktionsgruppe kunne søge tilskud til dækning af disse tilkøbte tjenesteydelser afholdt i kalender-

året 2014. 

 

Hvis bestyrelsen vælger at købe en koordinatorydelse, er det en betingelse for udbetaling af tilskud, at ko-

ordinatoren kan dokumentere, at vedkommende i de aftalte antal timer har løst opgaver i relation til at 

mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi. Koordi-

natoren skal derfor registrere, hvilke opgaver pågældende løser med angivelse af dato og antal timer. Ske-

ma til brug for koordinatorens tidsregistrering findes som selvstændigt skema på Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikters hjemmeside. 

 

Se mere om koordinators tidsregistrering i afsnit 13.4 ”Opgørelse af koordinators tidsforbrug”. 

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling
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Se endvidere afsnit 11 ”Tilskuddets størrelse” og afsnit 12 ”Ansøgning om udbetaling af tilskud” i denne 

vejledning. 

 

Køb af ydelser fra 2015 

Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har opnået Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters god-

kendelse som støtteberettiget lokal aktionsgruppe, kan bestyrelsen vælge at ansætte en koordinator eller 

købe ydelsen eksternt.  

 

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til løn til koordinatoren, at koordinatoren ikke anvendes til 

andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi. Koordinatoren skal derfor registrere, hvilke opga-

ver pågældende løser med angivelse af dato og antal timer. Skema til brug for koordinatorens tidsregistre-

ring findes som selvstændigt skema på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. 

 

Se mere om koordinators tidsregistrering i afsnit 13.4 ”Opgørelse af koordinators tidsforbrug”. 

 

Se endvidere afsnit 11 ”Tilskuddets størrelse” og afsnit 12 ”Ansøgning om udbetaling af tilskud” i denne 

vejledning. 

 

5.1 Koordinators opgaver 

Bestyrelsen kan som ovenfor nævnt ansætte en faglig koordinator eller købe ydelsen eksternt. Den faglige 

koordinator servicerer og understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper og kan arbejde sammen 

på tværs af aktionsgrupperne fx i forbindelse med spidsbelastning, ferie, sygdom mv. Den faglige koordina-

tor opgaver er bl.a., at: 

 

1. Fungere som sekretariat for de lokale aktionsgrupper. 

2. Varetage administrative opgaver.  

3. Styre den daglige drift, herunder aktionsgruppernes økonomi, rapportering, overvågning og evalue-

ring. 

4. Fremme gode projekter og gennemførelsen af de lokale udviklingsstrategier gennem opsøgende 

arbejde og vejledning af potentielle ansøgere. 

5. Tage initiativ til etablering af netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer 

og geografiske områder. 

6. Varetage den daglige koordination af de lokale aktionsgruppes opgaver med de regionale og lokale 

aktiviteter. 

 

Der ansættes derudover administrative koordinatorer, der kvalitetssikrer projektansøgningerne, som besty-

relserne har indstillet til tilskud, og ansøgninger om udbetaling af projekttilskud, inden ansøgningerne sen-

des til legalitetskontrol i Minisiteriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig afgørelse. 

 

Alle koordinatorer aflønnes inden for de lokale aktionsgruppers driftsbudget. 
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6. Hvordan søger en lokal aktionsgruppe om godkendelse som 

støtteberettiget?  

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe fremsender en ansøgning om godkendelse som støtteberettiget 

lokal aktionsgruppe til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hurtigst muligt efter den stiftende general-

forsamling. Ansøgningen skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. oktober 

2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan meddele dispensation fra fristen for indsendelse af 

ansøgning – se afsnit 3.1 ”Ansøgningsfrist”. 

 

Ansøgningsskema og vejledning i udfyldning af ansøgningsskemaet findes som selvstændigt dokument på 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: http://www.livogland.dk/lokale-

aktionsgrupper/ansoeg-oprettelse-lokal-aktionsgruppe . 

 

I ansøgningen om godkendelse som støtteberettiget lokal aktionsgruppe skal der som minimum redegøres 

for: 

1. Afgrænsning af aktionsgruppens geografiske område.  

2. Aktionsgruppens oprettelse.  

3. Partnerskabets sammensætning, kompetencer, ressourcer og færdigheder. 

4. Partnerskabets vurdering af de lokale udfordringer og behov. 

5. Partnerskabets forslag til den lokale udviklingsstrategis hovedlinjer. 

6. Partnerskabets vilje og evne til at indgå tværgående samarbejdsrelationer.  

7. Finansiering. 

 

7. Prioritering af ansøgninger om godkendelse som støttebe-

rettigede lokale aktionsgrupper 

Et Indstillingsudvalg vurderer ansøgningerne om godkendelse som støtteberettiget lokal aktionsgruppe. 

Udvalget er nedsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er sammensat af repræsentanter fra 

regionale og lokale myndigheder, repræsentanter fra relevante interesseorganisationer og eksperter på 

området. En medarbejder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er formand for Indstillingsudvalget. 

 

Indstillingsudvalget vurderer de indsendte ansøgninger i forhold til den forventede opnåede merværdi for 

lokaludviklingen. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:  

 

1) Partnerskabets sammensætning og repræsentativitet.  

2) Partnerskabets kompetencer, ressourcer og færdigheder. 

3) Partnerskabets vurdering af de lokale udfordringer og behov. 

4) Partnerskabets vilje og evne til at indgå tværgående samarbejdsrelationer.  

 

Indstillingsudvalget indstiller de ansøgninger, som udvalget vurderer, kan bidrage effektivt til at nå landdi-

striktsprogrammets mål om vækst og nye arbejdspladser, til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og 

http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/ansoeg-oprettelse-lokal-aktionsgruppe
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/ansoeg-oprettelse-lokal-aktionsgruppe
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Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter træffer på grundlag af indstillingerne endelig afgø-

relse om godkendelse som støtteberettigede lokal aktionsgruppe. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

kan kun godkende én lokal aktionsgruppe for et givent sammenhængende geografisk område som støtte-

berettiget.  

 

8. Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejder en lokal udviklingsstrategi, der er bestyrelsens vigtig-

ste styringsredskab ved prioritering og indstilling af projektansøgninger til tilskud. Bestyrelsen for den loka-

le aktionsgruppe kan købe koordinatorbistand, der kan være behjælpelig med udarbejdelsen, jf. afsnit 5 

”Koordinator”. 

 

Skabelon til den lokale udviklingsstrategi og vejledning i udfyldning af skabelonen findes som selvstændigt 

dokument på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: http://www.livogland.dk/lokale-

aktionsgrupper/oprettelse-lokal-aktionsgruppe 

 

Den lokale udviklingsstrategi skal afspejle anvendelsen af LEADER-metoden og som minimum omfatte: 

1) Afgræsning af det område og den befolkning som strategien dækker. 

2) En analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af områdets styrker, 

svagheder, muligheder og trusler. 

3) En beskrivelse af strategien, dens mål samt integrerende og innovative karakter. Der skal opstilles 

klare og målbare mål i et hierarki af målsætninger for output eller resultater. 

4) En tilkendegivelse af om den lokale aktionsgruppes aktiviteter omfatter samarbejdsprojekter, her-

under transnationale samarbejdsprojekter. 

5) En beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien. 

6) En handlingsplan der beskriver, hvordan målene omsættes til aktiviteter. 

7) En beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den lokale akti-

onsgruppes evne til at gennemføre strategien og en beskrivelse af specifikke evalueringsinitiativer. 

8) En finansieringsplan for strategien med oplysning om den planlagte tildeling fra Europæiske Struktur- 

og Investeringsfonde.  

9) Prioriteringskriterier for udvælgelse af projektansøgninger til tilskud, jf. § 11, stk. 3 i bekendtgørelse 

nr. 927. af 8.august 2014.  

10) Angivelse af minimuspoint for, at en projektansøgning kan komme i betragtning til tilskud. 

 

I den lokale aktionsgruppes budget kan indgå andre offentlige midler, som fx kan anvendes til at ”matche” 

ikke udnyttede EU-projektmidler fra tidligere finansår. Ved udgangen af et finansår bortfalder den ikke- 

udnyttede projektramme, for så vidt angår bidraget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  

 

Tilskudsdelen skal respektere forholdet mellem EU-midler og nationale offentlige midler (80 % EU-midler og 

20 % nationale offentlige midler), og samtidig kan tilskuddet maksimalt udgøre 50 % af de tilskudsberetti-

gede udgifter. 

http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/oprettelse-lokal-aktionsgruppe
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/oprettelse-lokal-aktionsgruppe
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Den lokale udviklingsstrategi må gerne indeholde andre målsætninger for lokal udvikling, som den lokale 

aktionsgruppe søger finansieret under andre programmer, puljer m.v. 

 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan tidligst træffe beslutning om at indstille en projektansøgning 

til tilskud, når bestyrelsen har modtaget Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse af den 

lokale udviklingsstrategi. 

 

9. Godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 

Kun lokale udviklingsstrategier fra aktionsgrupper, der er etableret og godkendt af Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikter, kan komme i betragtning. Den lokale aktionsgruppe udarbejder udkast til den lokale ud-

viklingsstrategi, som herefter skal godkendes i nedenstående rækkefølge: 

 

1. Medlemmerne af den lokale aktionsgruppe godkender udkast til den lokale udviklingsstrategi. 

2.  De(n) berørte kommune/kommuner og region/regioner godkender udkast til den lokale udviklings-

strategi. 

3. Herefter sender den lokale aktionsgruppe udkast til den lokale udviklingsstrategi til godkendelse i 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 

9.1 Medlemmernes godkendelse 

Når bestyrelsen har udarbejdet den lokale udviklingsstrategi, skal den godkendes af aktionsgruppes med-

lemmer ved simpelt flertal. 

 

Eksempler for procedure for medlemmernes godkendelse. 

1. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe sender (e-mail/post) sit udkast til lokal udviklingsstrategi 

til samtlige medlemmer af den lokale aktionsgruppe og beder dem om at sende deres bemærknin-

ger til bestyrelsen inden for en frist på fx 14 dage. 

 

Det bør da fremgå af følgebrevet til medlemmerne, at såfremt bestyrelsen ikke har modtaget deres 

bemærkninger inden for den givne frist, antages det, at medlemmerne ikke har nogen bemærknin-

ger. 

 

Eller 

 

2. Bestyrelsen indkalder til en generalforsamling, hvor bestyrelsen gennemgår sit udkast til lokal ud-

viklingsstrategi. Udviklingsstrategien sættes herefter til debat og afstemning. 

 

Afstemningsmetode og afstemningsresultat skal kunne dokumenteres fx ved en opgørelse bekræftet af 

formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller ved et referat af en generalforsamling underskrevet af diri-

genten og formanden. 
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9.2 Kommunal og regional godkendelse 

Når medlemmerne af den lokale aktionsgruppe har godkendt udviklingsstrategien, skal den godkendes 

inden for en frist på 14 dage af den relevante eller de relevante regioner og den relevante eller de relevan-

te kommuner eller Bornholms Regionskommune, som er beliggende i den lokale aktionsgruppes geografi-

ske område.  

 

Der stilles ikke krav om en politisk godkendelse, men en administrativ vurdering af, om der er overens-

stemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale ud-

viklingsstrategier. 

 

9.3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse 

Når den lokale udviklingsstrategi er godkendt af aktionsgruppens medlemmer og har opnået kommunal og 

regional godkendelse, sender bestyrelsen den lokale udviklingsstrategi til godkendelse i Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter.  

 

Et Indstillingsudvalg, der er nedsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vurderer de lokale udvik-

lingsstrategier. Indstillingsudvalget er sammensat af repræsentanter fra regionale og lokale myndigheder, 

repræsentanter fra relevante interesseorganisationer og eksperter på området. En medarbejder fra Mini-

steriet for By, Bolig og Landdistrikter er formand for Indstillingsudvalget. 

 

Indstillingsudvalget vurderer de lokale udviklingsstrategier ud fra følgende kriterier:  

 

1) Lokalsamfundets involvering i udarbejdelse af strategien, herunder partnerskabets bredde og 

repræsentativitet i forhold til sammensætning af lokalsamfundet. 

2) Partnerskabets kompetencer, ressourcer og færdigheder. 

3) Partnerskabets prioritering af tværgående samarbejdsrelationer. 

4) Strategiens mål og indsatsers relevans. 

5) Strategiens logiske sammenhæng og kvalitet. 

6) Strategiens sammenhæng med kommunale, regionale og andre udviklingsindsatser. 

7) Klar organisering og gennemsigtige beslutningsprocedurer i partnerskabet. 

8) Kritisk masse i området – dvs. området har tilstrækkelig menneskelige, finansielle og økonomiske 

ressourcer til, at der kan skabes udvikling i området. 

9) Strategiens innovative karakter. 

10) Samarbejde og lokal forankring. 

11) Budgettets prioritering i forhold til de strategiske mål og indsatser. 

 

Indstillingsudvalget indstiller de udviklingsstrategier, som udvalget vurderer kan bidrage effektivt til at nå 

landdistriktsprogrammets mål om vækst og nye arbejdspladser, til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkender på baggrund af indstillingerne de lokale 

udviklingsstrategier.  
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9.4 Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til godkendelse 

Den lokale udviklingsstrategi skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. 

december 2014.  

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning meddele dispensation fra fristen for indsen-

delse af den lokale udviklingsstrategi. Ansøgningen skal være begrundet og med angivelse af datoen for, 

hvornår den lokale aktionsgruppe forventer, at man kan indsende den lokale udviklingsstrategi. Ansøgnin-

gen om dispensation skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. december 

2014. 

 

9.5 Hvor skal den lokale udviklingsstrategi sendes til? 

Den lokale udviklingsstrategi skal sendes til: 

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

LAG-sekretariatet 

Slotsgade 1 

4800  Nykøbing Falster 

 

Den lokale udviklingsstrategi kan også sendes til pr. email til: www.netvaerkscenter.dk – og skal i så fald 

være indscannet med originale underskrifter.  

 

Bestyrelsen bør opbevare en kopi af alt indsendt materiale af hensyn til kontrol- og revisionsbesøg.  

 

9.6 Godkendelse af ændring af en lokal udviklingsstrategi 

Hvis bestyrelsen foretager substantielle ændringer i den godkendte lokale udviklingsstrategi fx ændrer stra-

tegiens indsatsområder, skal ændringerne være markeret og skal godkendes efter samme procedure som 

ovenfor beskrevet i afsnit 9.3, dvs. skal godkendes af aktionsgruppens medlemmer, af kommunen eller de 

kommuner, som er beliggende i den lokale aktionsgruppes geografiske område samt regionsrådet eller 

regionsrådene, inden bestyrelsen sender ændringerne til godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdi-

strikter.  

 

10. Den lokale aktionsgruppes opgaver  

10.1 Gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål 

Når den lokale aktionsgruppe er blevet godkendt, har bestyrelsen til opgave at arbejde for gennemførelse 

af aktiviteter og opfyldelse af mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen kan 

tage selvstændige initiativer til projekter og aktiviteter inden for udviklingsstrategiens rammer. 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden bl.a. ansvaret for 

følgende opgaver:  

 

http://www.netvaerkscenter.dk/
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1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 

2014.  

2) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter. 

3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedure og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af 

projekter til tilskud. 

4) Indkalde projektansøgninger ved højest 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentligt 

tilgængelig. 

5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale 

aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi. 

6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale akti-

onsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien. 

7) Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgnings-

runde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker 

ved anvendelse af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, § 11, stk. 2 i bekendtgørelse 

nr. 927 af 8. august 2014. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte 

minimumspoint, kan komme i betragtning til tilskud. 

8) Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud, og udbetalingsansøgninger, før de sendes 

til legalitetskontrol og afgørelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

9) Meddele begrundede afslag til ansøgere.  

10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med 

henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi. 

11) Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe. 

12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmed-

lemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbin-

delse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud. 

13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.  

14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Mi-

nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den år-

lige generalforsamling. 

15) Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den 

lokale aktionsgruppes daglige ledelse. 

16) Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne 

alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale 

aktionsgruppe. 

17) Afsyne projekter i forbindelse med ansøgning om udbetaling af tilskud. 

18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 

2014 ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til LAG-

drift og LAG-projekter og inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område.  

19) Overtage og opbevare relevante dokumenter og anvender indkøbt materialer og udstyr i de tilfælde 

hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der var dækket af en lokal aktionsgruppe i perioden 

2007-2013.  



Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af LAG – januar 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

19 

 

Projektholder/tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelsen af de projekter, der opnår tilskud. 

 

10.2 Kasserens opgaver 

Der efterlyses i forskellige revisionsmæssige sammenhænge, at der er funktionsadskillelse mellem de per-

soner, der køber varer og ydelser for aktionsgruppens driftsmidler, og de der bogfører indtægter og udgif-

ter. Der er tidligere set situationer, hvor én og samme person fx koordinatoren har adgang til aktionsgrup-

pens betalingskort og samtidig står for lønudbetaling og bogføring.  

For at sikre den fornødne kontrol med anvendelsen af aktionsgruppens midler skal bestyrelsen vælge en 

kasserer, jf. afsnit 4.3 ”Første bestyrelsesmøde”, der har ansvaret for den løbende budgetopfølgning på 

såvel aktionsgruppens driftsmidler som rammen til indstilling af projekter til tilskud. Kasseren fremlægger 

til hvert bestyrelsesmøde et ajourført regnskab og et kontoudtog, der viser pengestrømmen. 

 

10.3 Prioritering og indstilling af projektansøgninger 

Det er den lokale aktionsgruppes bestyrelse, der vurderer, om ansøgninger om projekttilskud ligger inden 

for rammerne af den lokale udviklingsstrategi og de prioriteringskriterier, som ligger til grund for projekt-

vurderingen. Bestyrelsen er på den baggrund bemyndiget til at prioritere og vælge mellem de indkomne 

ansøgninger og afgive indstilling til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn om tilskud til pro-

jektet inden for en årlig budgetramme eller meddele afslag. 

 

Bestyrelsen meddeler skriftligt til ansøgeren, når et projekt er indstillet til tilsagn om tilskud. Bestyrelsen 

sender herefter ansøgningen, bestyrelses indstillingsnotat samt andet relevant materiale til Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet foretager herefter en legalitetskontrol og træffer afgørelse om til-

sagn om tilskud på baggrund af indstillingen. Det betyder, at forvaltningsmyndigheden ikke kan ændre den 

lokale prioritering, med mindre der foreligger en retlig mangel (legalitetskontrol).  

 

Bestyrelsen meddeler afslag til de ansøgere, hvis projektansøgning ikke kan indstilles til tilsagn om tilskud 

ud fra de strategiske prioriteringer i den lokale udviklingsstrategi. Afslaget skal være skiftligt og begrundet.  

 

De lokale aktionsgruppers bestyrelse er over for forvaltningsmyndigheden forpligtet til at dokumentere 

prioriteringen af alle ansøgninger (tilsagn og afslag), herunder at de almindelige habilitetsregler er over-

holdt. Bestyrelsen skal som følge deraf opbevare ansøgninger, som bestyrelsen har ikke imødekommet, 

herunder indstillingsnotat med begrundet afslag, og afslaget der er sendt til ansøgeren. Dokumentation for 

bestyrelsens prioriteringer af ansøgninger (tilsagn og afslag) skal opbevares på en hensigtsmæssig måde, 

således at det let kan fremvises fx i forbindelse med kontrol- og revisionsbesøg.  

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter henstiller, at bestyrelsen opbevarer alt materialet for hele pro-

gramperioden 2014-2020, idet der også efter programperiodens udløb gennemføres kontrol- og revisions-

besøg, hvorfor det er afgørende, at dokumentationen fortsat kan fremlægges. 

 



Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af LAG – januar 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

20 

Se mere om behandling, prioritering og indstilling af projektansøgninger i Håndbog 2, som findes på Mini-

steriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: 

http://livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/haandbog_2.pdf  

 

10.4 Bestyrelsesansvar 

Som medlem af bestyrelsen er man med til at forvalte offentlige penge. Dette medfører et særligt ansvar 

hos bestyrelsesmedlemmerne. Dette ansvar betyder bl.a., at bestyrelsesmedlemmet skal medvirke til at: 

 

 Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedurer og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af 

projekter til tilskud. 

 Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter aktionsgruppen 

indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien. 

 Vurdere og prioritere ansøgninger om tilskud ved anvendelse af prioriteringskriterier. 

 Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe. 

 Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmed-

lemmernes habilitet i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud. 

 Overvåge gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi. 

 Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne 

alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale 

aktionsgruppe. 

 

Ansvarsforsikring? 

Bestyrelsen har ikke behov for en ansvarsforsikring i forhold til ansøgere. Aktionsgruppens opgave er at 

indstille ansøgninger til tilsagn om tilskud i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter udfører legalitetskontrollen og udsteder tilsagnet. Det er således Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter, der bærer ansvaret for at sikre, at afgørelsen træffes på et korrekt grundlag. 

 

I forhold til driftstilsagnet skal bestyrelsen være meget opmærksom på, at driftsmidlerne kun må anvendes 

til dækning af omkostninger, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe. 

Dvs. udgifter til aflønning af koordinator, indkøb af kontorartikler, telefon- og internetforbindelse, mv. Den 

lokale aktionsgruppe må således ikke anvende driftsmidlerne som mellemfinansiering/kassekredit i forhold 

til projekter, idet denne type aktivitet ikke er omfattet af driftstilsagnet og er i øvrigt forbundet med risiko 

for tab af midler. Overtrædelse vil medføre krav om tilbagebetaling. 

  

10.5 Generalforsamling 

Når den lokale aktionsgruppe er etableret, skal bestyrelsen sikre, at der afholdes generalforsamling mindst 

en gang årligt.  

Den lokale aktionsgruppe afholder én gang årligt ordinær generalforsamling. Tidspunktet for afholdelse af 

generalforsamlingen fremgår af aktionsgruppens vedtægter og ligger normalt i perioden 1. januar til 30. 

april.  

 

http://livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/haandbog_2.pdf
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Indkaldelse til generalforsamling sker med højst fire og mindst to ugers varsel og skal som minimum ske ved 

annoncering i lokale aviser og evt. andre medier, der dækker aktionsgruppens geografiske område. Indkal-

delsen skal indeholde en foreløbig dagsorden for generalforsamlingen og angive de væsentligste indhold af 

bestyrelsens eventuelle forslag. Se nærmere herom i aktionsgruppens vedtægter. 

 

Det anbefales, at dagsordenen påføres oplysning om, at den vil blive opdateret med væsentligste indhold af 

medlemmernes eventuelle forslag hurtigst muligt efter fristen for indsendelse af forslag er udløbet, og at 

den opdaterede dagsorden vil være at finde på den lokale aktionsgruppes hjemmeside. Medlemmerne kan 

således orientere sig om, hvilke forslag der skal behandles på generalforsamlingen.  

 

Indhold i annoncen 

Annoncen bør som minimum indeholde følgende oplysninger: 

 Hvad der indkaldes til,  

 Hvornår det afvikles (dato og tid),  

 Samt hvor det finder sted, og 

 Gerne hvem der kan deltage. 

Det kan være en god idé at skrive, hvem der er på valg, og hvem der modtager genvalg. 

I annoncen kan aktionsgruppen evt. indsætte en henvisning til aktionsgruppens hjemmeside, hvor læseren 

kan finde 

 Dagsorden,  

 Væsentligste indhold af forslag (bestyrelsens forslag ved udsendelse af indkaldelsen),  

 Regnskab, 

 Budget, og  

 Beretning. 

 

Selve dagsordenen mv. behøver således ikke at fremgå af annoncen, hvis den kan findes af interesserede 

medlemmer m.fl. på aktionsgruppens hjemmeside 

 

10.5.1 Hvad skal fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling? 

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling skal følgende materiale fremlægges til medlem-

mernes godkendelse: 

 Beretning, 

 Revideret regnskab 

 Drifts- og likviditetsbudget. 

 

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes elektronisk 

til den lokale aktionsgruppes medlemmer og skal være tilgængeligt på aktionsgruppens hjemmeside samti-

digt med udsendelse af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Det anbefales, at bestyrelsens 

beretning også gøres tilgængelig for medlemmerne ved elektronisk udsendelse eller ved henvisning til link 

til den lokale aktionsgruppes hjemmeside. 
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I 2015 skal der udarbejdes regnskab og beretning for 2014 samt budget for 2016 til godkendelse på gene-

ralforsamlingen i 2015.  

 

10.5.2 Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen skal udarbejde en beretning, som skal fremlægges til godkendelse på generelforsamlingen. Det 

anbefales, at bestyrelsen fra start udarbejder beretningen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ska-

belon, idet beretningen efterfølgende skal sendes til ministeriet i den pågældende skabelon, som findes på 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-

programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling  

  

10.5.3 Referat af generalforsamlingen 

Der skal udarbejdes et referat af generalforsamlingen, der som minimum skal underskrives af dirigenten og 

formanden. Af referatet bør fremgå godkendelser, vedtagelser, valg og andre beslutninger truffet af gene-

ralforsamlingen. 

 

10.5.4 Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen skal endvidere udfylde og indsende skemaet ”Indberetning af sammensætningen af bestyrelsen 

i den lokale aktionsgruppe”, der er en samlet oversigt over bestyrelsens sammensætning og underskriftbe-

rettigede. Skemaet kan med fordel udfyldes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor den nyvalgte be-

styrelse og suppleanter er til stede. Vælger bestyrelsen, at suppleanterne ikke skal udfylde skemaet, skal 

bestyrelsen sikre, at skemaet bliver udfyldt og indsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest 

14 dage efter, at en suppleant er indtrådt i bestyrelsen. Skemaet findes på Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikters hjemmeside: Skemaet findes her: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-

programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling  

 

Orientering om ændring af bestyrelsens sammensætning (hvem er afgået? og hvem er indtrådt?) kan ske 

pr. e-mail senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt. Skemaet ”Indberetning af sammensætnin-

gen af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” indsendes herefter i udfyldt og underskrevet stand med det 

resterede materiale fra generalforsamlingen, således at der er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 

hænde senest den 1. juni. 

 

10.5.5 Indsendelse af materiale fra generalforsamlingen 

Efter den ordinære generalforsamling skal følgende materiale fremsendes til Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter: 

 Referat med dirigentens og formandens underskrifter,  

 Godkendt beretning, 

 Godkendt revideret regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse med tilhørende revisionsproto-

kol underskrevet af revisor, 

 Godkendt drifts- og likviditetsbudget,  

 Skemaet ”Indberetning af sammensætningen af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” i udfyldt og 

underskrevet af den samlede bestyrelse og evt. suppleanter, og  

 Eventuelle vedtægtsændringer underskrevet af bestyrelsen, jf. nedenfor og afsnit 10.6. 

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper/opfolgning-generalforsamling
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Hvis generalforsamlingen har godkendt vedtægtsændringer, skal disse fremsendes til godkendelse i Mini-

steriet for By, Bolig og Landdistrikter senest 14 dage efter vedtagelsen – se også afsnit 10.7 ”Underret-

ningspligt”. 

 

10.5.6 Indsendelse af materiale fra ekstraordinær generalforsamling 

Afholder aktionsgruppen ekstraordinær generalforsamling, indsendes kopi af underskrevet referat hurtigst 

muligt efter generalforsamlingen. Er der på den ekstraordinære generalforsamling vedtaget ændringer til 

aktionsgruppens vedtægter, indsendes kopi af de underskrevne ændrede vedtægter senest 14 dage efter 

vedtagelsen. Hvis der er valgt nye medlemmer til bestyrelsen, indsendes skemaet ”Indberetning af sam-

mensætningen af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” for de nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

10.5.7 Frist for indsendelse af regnskab, budget mv. 

Kopi af underskrevet referat af generalforsamling, godkendt beretning, godkendt revideret regnskab med 

tilhørende revisionsprotokol, godkendt drifts- og likviditetsbudget samt skemaet ”Indberetning af sammen-

sætningen af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdi-

strikter, så det er ministeriet i hænde senest den 1. juni. Materialet bedes sendt samlet. 

 

Bemærk – beretningen skal være udarbejdet i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters skabelon, og ske-

maet ”Indberetning af sammensætningen af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” skal være udfyldt med 

navn og underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

10.6 Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal hvert år udarbejde:  

 Et regnskab for driften af aktionsgruppen,  

 En beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår, og 

 Et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år.  

Regnskabet og budgettet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.  

Bestyrelsen indsender regnskabet, beretningen og budgettet til Ministerier for By, Bolig og Landdistrikter, 

således at der er ministeriet i hænde senest den 1. juni. 

 

Se mere om Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget i afsnit 10.4 ”Generalforsam-

ling”.  

 

10.7 Ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller den lokale udviklingsstrategi 

Hvis der sker ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller udviklingsstrategien skal dette 

meddeles til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, således at meddelelsen er ministeriet i hænde se-

nest 14 dage efter beslutningen.  
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10.8 Underretningspligt 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal i den periode, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud til løn- 

og administration af aktionsgruppen skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.  

 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller 

tilbagebetaling af tilskud. Se afsnit 18 ”Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud”. 

 

11. Tilskuddets størrelse og anvendelse 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildeler en godkendt lokal aktionsgruppe:  

 Et budget fra landdistriktsprogrammet til gennemførelse af projekter, der ligger inden for rammer-

ne af aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi, og 

  Et tilsagn om tilskud til at mobilisere, oprette og drive den lokale aktionsgruppe for (driftsmidler). 

Udgifterne må afholdes af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe eller af koordinatoren på besty-

relsens vegne, jf. fuldmagt – se afsnit 20 ”Fuldmagter generelt”. 

 

Aktionsgruppen må kun anvende projektbudgettet til:  

 At indstille projekter, der bidrager til at nå målene i den lokale udviklingsstrategi. 

 

Aktionsgruppen må kun anvende driftsbudgettet til betaling af udgifter, der er forbundet med:  

 At mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe samt til at forberede og udvikle den lokale udvik-

lingsstrategi, jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014, og 

 At drive den lokale aktionsgruppe, dvs. udgifter til koordinatorbistand, den faglige såvel som den 

administrative koordinatorbistand, og til administration, jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 927 af 8. au-

gust 2014. 

 

Aktionsgruppen må således ikke anvende de tildelte driftsmidler, som mellemfinansiering/kassekredit fx i 

forbindelse med gennemførelse af projekter, der har opnået tilskud via aktionsgruppens ramme til projek-

ter - heller ikke i tilfælde hvor aktionsgruppen er projektholder/tilsagnshaver.  

 

11.1 Budget til udgifter mobilisering, oprettelse mv. 

Den lokale aktionsgruppes bestyrelse kan benytte de tildelte tilskudsmidler til udgifter, der er forbundet 

med at mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe samt til at forberede og udvikle den lokale udvik-

lingsstrategi med virkning fra den 27. marts 2014. Beløbet fremgår af tilsagnsbrevet.  

 

11.2 Budget til driftsudgifter 

Den lokale aktionsgruppes bestyrelse kan benytte de tildelte driftsmidler til at aflønne koordinator eller 

købe koordinatorbistand og til øvrig administration jf. afsnit 11.3 ”Tilskudsberettigede udgifter”. Beløbet 

fremgår af tilsagnsbrevet. Ud af driftsrammen skal den lokale aktionsgruppes bestyrelse aflønne den faglige 

såvel som bidrage til aflønning af administrative koordinatorer.  
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11.3 Tilskudsberettigede udgifter 

Tilskudsberettigede udgifter i 2014: 

Der kan ydes tilskud til udgifter, der er forbundet med at mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe 

samt til at forberede og udvikle den lokale udviklingsstrategi i perioden den 27. marts 2014 – 31. december 

2014. Der kan ydes tilskud til udgifter afholdt og betalt fra 27. marts 2014. Datoen er fastsat efter ministe-

riets høring af forslag til udpegning af LAG-områder, som resulterede i, at ministeriet inviterede 56 kom-

muner og småøerne til at deltage i LAG-indsatsen i perioden 2014-2020. 

 

Tilskudsberettigede udgifter i 2015-2020: 

Fra den 1. januar 2015 kan der ydes tilskud til udgifter, der forbundet med at drive den lokale aktionsgrup-

pe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi, herunder aflønne den faglige koordinator og bidrage til 

aflønning af de administrative koordinatorer. 

 

Kontakt LAG-sekretariatet i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis der opstår tvivl, om en given 

udgift er tilskudsberettiget. 

 

Udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fælles-

skaber, er ikke tilskudsberettigede. 

 

I nedenstående skema ses specifikationen af de udgiftskategorier, som fremgår af ansøgningsskemaerne 

om udbetaling af tilskud. 

 

Specifikation af udgiftskategorier 

 

Kategori 

 

Definition 

1 – Løn Lønudgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand. 

Der er tale om lønudgifter i forbindelse med en koordinator- eller anden 

sekretariatsfunktion for den lokale aktionsgruppe. 

2 - Kommunikation Information, herunder annoncering, pjecer og andet informationsmate-

riale. 

Alle udgifter til information og PR om den lokale aktionsgruppes arbejde 

kan dækkes. Eventuelle lønudgifter til udarbejdelse af informationsmate-

rialet, skal opgøres under kategori 1.  

3 - Øvrig drift 

 

Køb/leje af kontorudstyr og kontorartikler til sekretariat 

Der er tale om kontorudstyr eller kontorartikler, som er nødvendige for at 

kunne drive aktionsgruppens sekretariat. Kontorudstyr kan fx være en 

computer, en printer eller lignende. Kontorartikler kan fx være indkøb af 

papir, toner til printer og lignende. 
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Rejseudgifter, leje af lokaler, forplejning ved arrangementer m.v. 

Rejseudgifter kan fx være udgifter til offentlig transport til og fra et møde 

eller et arrangement, som ligger inden for arbejdet i den lokale aktions-

gruppe. 

 

Bemærk: Rejseudgifter, herunder satser for transportgodtgørelse for kør-

sel i egen bil/motorcykel i Danmark, skal opgøres i henhold til Finansmini-

steriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejser (Tjenesterejseafta-

len) og det aktuelle cirkulære om regulering af satsen. Satsen reguleres 

hvert år pr. 1. januar. Pr. 1. januar 2014 er den lave sats fastsat til kr. 2,10 

pr. kørt km. og pr. 1. januar 2015 er satsen fastsat til kr. 2,05 pr. kørt km. 

 

Godtgørelsen må som hovedregel ikke overstige det beløb, der svarer til 

udgiften til billigste offentlige transportmulighed. I de tilfælde hvor godt-

gørelsen overstiger udgiften til den billigste offentlige transport, skal be-

grundelse herfor være anført fx hensyntagen til øget tidsforbrug ved an-

vendelse af offentlig transport. Udgifter til taxa forudsættes normalt kun 

anvendt over kortere afstande, og når der ikke er mulighed for anden 

form for transport. 

 

Leje af lokaler dækker både lokaler til borgermøder, bestyrelsesmøder og 

evt. til et kontorlokale for koordinator. Forplejning ved møder og arran-

gementer kan dækkes. 

 

Kompetenceudvikling/kursusaktivitet  

Her er der tale om udgifter til kompetenceudvikling eller kurser, som er 

relevante for arbejdet i den lokale aktionsgruppe. Det kan fx være kurser 

om landdistriktsudvikling, medietræning, netværksarbejde mv. Kun udgif-

ter til kompetenceudvikling til bestyrelsesmedlemmer eller aktionsgrup-

pens koordinator kan dækkes. 

 

Kun tilskud til korterevarende kurser – ikke en egentlig uddannelse. 

 

Andre omkostninger til drift eller administration af den lokale aktions-

gruppe 

Andre omkostninger kan fx være udgifter til telefon, internet, forsikring 

eller lignende. 
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11.4 Dokumentation for støtteberettigede udgifter  

Rimelige priser 

Den lokale aktionsgruppe skal sikre, at der er sammenhæng mellem den efterspurte vare/ydelse og prisen 

herfor samt, at prisen svarer til markedsprisen for den pågældende vare/ydelse. Den lokale aktionsgruppe 

skal derfor indhente mindst 2 sammenlignelige tilbud ved afholdelse af større udgifter, eller alternativt 

indhente referencepriser for en tilsvarende vare/ydelse som dokumentation for, at den lokale aktionsgrup-

pe køber varen/ydelsen til markedspris.  

 

Det samme gør sig gældende, hvis den lokale aktionsgruppe vælger at ansætte sin egen koordinator frem 

for at købe koordinatorbistanden som en konsulentydelse. Ved ansættelse af egen koordinator skal den 

lokale aktionsgruppe dokumentere dette ved at fremlægge flere stillingsansøgninger og referencepri-

ser/overenskomst. Vælger den lokale aktionsgruppe at fortsætte samarbejdet med koordinatoren fra pro-

gramperioden 2007-2013, skal den lokale aktionsgruppe som minimum sikre, at dette sker til markedspris 

ved at fremlægge referencepris/overenskomst for den pågældendes fagområde.  

 

Dokumentationen skal opbevares på en hensigtsmæssig måde, således at den er let tilgængelig fx i forbin-

delse med kontrol- og revisionsbesøg. 

 

Krav til dokumentation 

Alle udgifter, som bestyrelsen afholder inden for det tildelte driftstilsagn, skal bestyrelsen kunne dokumen-

terer ved kontrakter (hvor det er relevant), fakturaer/udgiftsbilag og betalingsdokumentation. Bestyrelsen 

skal derfor sikre, at der er overensstemmelse mellem: 

 

 Tilsagnshaver (den nye lokale aktionsgruppe),  

 Den der tegner en kontrakt – der hvor der er relevant at tegne en kontrakt - (den nye lokale akti-

onsgruppe),  

 Den faktura udstedes til (den nye lokale aktionsgruppe), og  

 Den konto der anvendes til betaling/beløbet overføres fra (den nye lokale aktionsgruppes Nemkon-

to) 

 

Faktura/udgiftsbilag/kontrakter skal være dateret og specificeret tilstrækkeligt til, at det er muligt identifi-

cere, hvad der er købt/aftalt (vare/ydelse), mænge/antal timer og pris pr. stk./pr. time samt pris i alt.  

 

Den lokale aktionsgruppe kan som følge af ovenstående ikke fortsætte en tidligere indgået kontrakt, idet 

denne kontrakt er indgået af en anden lokal aktionsgruppe med et CVR-nummer, der adskiller sig fra den 

nye lokale aktionsgruppes CVR-nummer (2 forskellige juridiske personer).  

 

Dokumentationen skal opbevares på en hensigtsmæssig måde, således at den er let tilgængelig fx i forbin-

delse med kontrol- og revisionsbesøg. 

 

På næste side ses forskellige eksempler på forskellige typer af støtteberettigede udgifter, og hvordan disse 

specifikt skal dokumenteres. 
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Køb af koordinatorbistand 

 Køb af ydelse: 

Den lokale aktionsgruppe skal kunne dokumentere, at den køber koordinatorbistanden/konsulent-

ydelsen til markedspris. Den lokale aktionsgruppe skal derfor indhente mindst 2 sammenlignelige til-

bud. Som alternativ kan bestyrelsen indhente flere referencepriser for en tilsvarende ydelse som do-

kumentation for, at LAG’en køber ydelsen til markedspris.  

 

 Ansættelse af koordinator: 

Vælger LAG’en at ansætte sin egen faglige koordinator, skal LAG’en kunne dokumentere, at der er 

sammenhæng mellem den efterspurte ydelse og prisen herfor samt, at prisen svarer til markedsprisen 

for den pågældende ydelse ved at fremlægge flere stillingsansøgninger og referencepriser/overens-

komst. Som alternativ kan bestyrelsen indhente flere referencepriser/overenskomster for en tilsva-

rende ydelse som dokumentation for, at LAG’en køber ydelsen til markedspris. Dokumentationen skal 

kunne fremvises ved et evt. revisions- eller kontrolbesøg. 

Krav til dokumentation for og specifikation af køb af varer og ydelser 

Kun køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt og, som klart kan henføres til en til-

skudsberettiget aktivitet, vil kunne dækkes af de midler, en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe har fået 

stillet til rådighed. Fakturaer og betalingsdokumentation skal som følge deraf være dateret og specificeret 

således, at udgiften klart kan henføres til den omhandlede aktivitet fx:  

 

 ”Leje af lokale til informationsmøde den 30. juni 2014 om etablering af LAG i X og Y kommuner”. 

 ”Leje af lokale til afholdelse af stiftende generalforsamling den 8. august 2014 om stiftelse af LAG i X 

og Y kommuner”. 

 ”Køb af mødeforplejning i forbindelse med informationsmøde den 30. juni 2014 om etablering af LAG i 

X og Y kommuner”. Mødeforplejningen skal være specificeret med antal og vareart samt pris. Og det 

skal fremgå, hvor mange personer der er indkøbt til (forventet antal deltagere). 

 ”Køb af mødeforplejning i forbindelse med afholdelse af stiftende generalforsamling den 8. august 

2014 om etablering af LAG i X og Y kommuner”. Mødeforplejningen skal være specificeret med antal 

og vareart samt pris. Og det skal fremgå, hvor mange personer der er indkøbt til (forventet antal del-

tagere). 

 Betalingsdokumentation/bankoverførsel med henvisning til fakturanummer og oplysning om aktivitet 

f.eks. ”Infomøde LAG den 30. juni 2014” eller ”Stiftende GF LAG den 8. august 2014”. 

Transportgodtgørelse og krav til dokumentation 

Alle typer transportudgifter skal kunne dokumenteres nødvendige fx ved en dagsorden, og udgifterne skal 

kunne dokumenteres afholdt og betalt, fx ved en billet og dokumentation for betaling ved brug af offentlig 

transport eller ved KRAK’s rutebeskrivelse som dokumentation for en kørt distance ved anvendelse af egen 

bil/motorcykel. I de tilfælde hvor transportudgiften/godtgørelsen overstiger udgiften til den billigste of-

fentlige transport skal begrundelse herfor være anført fx hensyntagen til øget tidsforbrug ved anvendelse 

af offentlig transport. 

Dokumentationen skal opbevares sammen med LAG’ens øvrige udgiftsbilag, således at LAG’ens afholdelse 

af udgiften kan dokumenteres i forbindelse med et evt. revisions- eller kontrolbesøg. 
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11.5 Finansieringsudgifter er ikke tilskudsberettiget 

Finansieringsomkostninger, herunder renter og gebyrer, er ikke tilskudsberettigede, jf. art. 69, stk. 3, litra a 

i Europar-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestem-

melse for bl.a. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

 

11.6 Tilskudsprocent 

Tilskudsprocenten er 100 % for udgifter til løn og administration, der klart kan henføres til etablering eller 

driften af den lokale aktionsgruppe.  

 

12. Ansøgning om udbetaling af tilskud 

Ansøgning om udbetaling af tilskud til at drive den lokale aktionsgruppe for kan ske enten som:  

 Kvartalsvise acontoudbetalinger (forskudsbetaling) – se afsnit 13, eller 

 På baggrund af dokumenterede afholdte udgifter – se afsnit 14 

 

12.1 Skemaer til brug for ansøgning om udbetaling af tilskud 

Ansøgning om udbetaling af tilskud kan kun ske ved brug af nedenstående skemaer.  

 Skema 1: Ansøgning om udbetaling af tilskud aconto til dækning af udgifter til løn og administration 

af lokale aktionsgruppe.  

 Skema 2 og det tilhørende bilag:  

o Skema 2: Dokumentation for afholdte udgifter ved acontoudbetaling eller ansøgning om 

udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af lokale 

aktionsgrupper  

o Bilag: Oversigt over alle bilag der vedrører opgørelsen i ”Skema 2”. 

 Skema 3: Tidsregistrering for koordinator og anden sekretariatsbistand.  

 

Ovenstående skemaer findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside:   

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-

programperioden-2014-1  

 

12.2 Ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til: 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

LAG-sekretariatet 

Slotsgade 1 

4800  Nykøbing Falster 

 

Ansøgning om udbetaling af tilskud kan også sendes pr. e-mail til LAGtilskud@mbbl.dk og skal i så fald være 

indscannet med originale underskrifter.  

 

Bestyrelsen bør opbevare en kopi af alt indsendt materiale af hensyn til kontrol- og revisionsbesøg.  

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-programperioden-2014-1
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-programperioden-2014-1
mailto:LAGtilskud@mbbl.dk
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13. Ansøgning om acontoudbetaling 

Aktionsgruppen kan vælge at få tilskuddet udbetalt som kvartalsvise acontobeløb. Det vil sige, at tilskuddet 

udbetales forud for afholdelse af udgifter. Tilskuddet kan maksimalt udgøre det beløb, som aktionsgruppen 

forventer at skulle bruge i det pågældende kvartal, jf. aktionsgruppens budget. 

 

13.1 Årlig ansøgning om acontoudbetaling  

Den lokale aktionsgruppe indsender en gang årligt én ansøgning om udbetaling af det kommende års til-

skud som kvartalsvise acontobeløb. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anbefaler, at aktionsgruppen 

indsender ansøgningen senest medio november i det forudgående år, dvs. medio november 2015 for acon-

toudbetalinger i 2016. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil på grundlag heraf foretage de kvartals-

vise udbetalinger uden yderligere ansøgning fra aktionsgruppen.  

 

Ved ansøgning om udbetaling af tilskud aconto udfylder aktionsgruppen skema 1. Felterne under overskrif-

ten ”Aktionsgruppens budget for udgifter der søges tilskud til aconto” udfyldes med et budget for forven-

tede rimelige udgifter i overensstemmelse med det af generalforsamlingen godkendte drifts- og likviditets-

budget. Beløbene skal være specificeret inden for kategorierne løn, kommunikation og øvrig drift som an-

ført i afsnit 11.3 ”Tilskudsberettigede udgifter”. Skemaet sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-

ter. 

 

13.2 Ændring af ansøgning om acontoudbetaling 

Hvis der i løbet af året sker ændringer i aktionsgruppens drifts- og likviditetsbudget, og disse ændringer 

medfører ændringer til den indsendte ansøgning om acontoudbetaling, udfylder aktionsgruppen på ny 

skema 1, men kun for de resterede kvartaler i indeværende år. Skemaet, kopi af det ændrede drifts- og 

likviditetsbudget og begrundelse til ændring af budgettet sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-

ter, der på grundlag heraf korrigerer årets resterende kvartalsvise acontoudbetalinger uden yderligere an-

søgning fra aktionsgruppen.  

 

13.3 Årlig dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling 

Én gang om året skal aktionsgruppen dokumentere anvendelsen af acontobeløbene for det forgangne ka-

lenderår. Dokumentationen må alene omfatte dokumenterede betalte udgifter, der rent faktisk er betalt i 

det pågældende år, som dokumentationen omfatter.  

 

Dokumentationen skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretariatet, således at 

den er ministeriet i hænde senest den 1. marts. Se også afsnit 13.6 ”Frist for indsendelse af dokumentati-

on”. 

Dokumentationen består af: 

 Skema 2 (opgørelse over dokumenterede betalte udgifter i det forgangne kalenderår), 

 Bilag til skema 2 (specifikation af dokumenterede betalte udgifter) og  

 Skema 3 (tidsregistreringer for koordinator for det forløbne år se afsnit13.4). 
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Felterne under overskriften ”Specifikation af dokumenterede betalte udgifter” i bilaget til skema 2 udfyldes 

med beløbet for de afholdte udgifter i den pågældende periode. Beløbet skal være specificeret inden for 

kategorierne løn, kommunikation og øvrig drift som anført i afsnit 11.3. ”Tilskudsberettigede udgifter” 

Skemaet sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretariatet, jf. afsnit 12.2. 

 

Regnskab og dokumentation bør i øvrigt tilrettelægges under hensyntagen til Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikters eventuelle efterfølgende kontrol. Se afsnit 17 om kontrol. 

 

13.4 Opgørelse af koordinators tidsforbrug 

Lønudgifter til den faglige koordinator angives samlet for det pågældende år i skema 2. Som dokumentati-

on for de afholdte lønudgifter udarbejder koordinator en opgørelse over sit tidsforbrug på månedsbasis 

(hele måneder). Til brug herfor udfylder koordinator dagligt skema 3 ”Tidsregistrering for koordinator”. 

Skemaet findes her: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-

aktionsgrupper-programperioden-2014-1 . 

 

Såfremt den lokale aktionsgruppes bestyrelse har valgt at benytte en virksomhed, der allerede har etable-

ret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller med uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af 

den enkelte medarbejder, kan udskrift fra tidsregistreringssystemet erstatte den daglige registrering af 

aktiviteter og tidsforbrug i skema 3.  

 

Tidsregistreringssystemet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

 den ansattes navn, og 

 de udførte aktiviteter med angivelse af dato og antal timer for de pågældende aktiviteter. 

 

Udskriftet fra tidsregistreringssystemet vedhæftes skema 3, der udfyldes med de øvrige oplysninger.  

 

Varetages koordinatorfunktionen af en virksomhed eller konsulent, der ikke har etableret et tidsregistre-

ringssystem, skal fakturaen som minimum udspecificeres med: 

 Konsulentens navn,  

 De udførte aktiviteter med angivelse af dato og antal timer for de pågældende aktiviteter, og  

 Aftalt pris  

 

Kopi af fakturaen vedhæftes skema 3, der er udfyldt med de øvrige oplysninger.  

 

Koordinatoren/konsulenten/virksomheden skal som minimum notere sine daglige aktiviteter inden for 

følgende kategorier: 

 Rådgivning, 

 Administration, 

 Kompetenceudvikling / netværksaktiviteter, 

 Besigtigelse af projekter der har fået tilskud fra den lokale aktionsgruppe, 

 Øvrige aktiviteter (skriv hvilke). 

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-programperioden-2014-1
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-programperioden-2014-1
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Det er op til den lokale aktionsgruppes bestyrelsen, om der ønskes yderligere specificering af ovenstående 

kategorier. 

 

13.4.1 Godkendelse af koordinators tidsregistrering 

Hvis den lokale aktionsgruppe har tegnet en ansættelseskontrakt med koordinator, skal koordinators tids-

registrering godkendes af formanden for den lokale aktionsgruppe. 

 

Hvis den lokale aktionsgruppe køber konsulenttimer fx hos et konsulentfirma eller kommunen, skal god-

kendelse ske af koordinators nærmeste overordnede og af LAG-formanden. Udgifter, der normalt afholdes 

af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, er ikke tilskudsberettige-

de. 

 

13.5 Overførsel af uforbrugte midler 

Forberedelsestilskud: 

Udnytter bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe ikke forberedelsestilskuddet, som bestyrelsen er tildelt 

til betaling af driftsudgifter i det årlige tilsagn, tilfalder midlerne Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  

 

Driftstilskud: 

Udnytter bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe ikke de driftsmidler, som bestyrelsen er tildelt til beta-

ling af driftsudgifter i det årlige tilsagn (gælder fra 2015), overføres de ikke-forbrugte driftsmidler automa-

tisk til det følgende års driftsbudget. Ønsker bestyrelsen at overføre ikke-forbrugte driftsmidler til rammen 

for projekttilskud, anføres dette i skema 2 (én gang årligt).  

 

Projektramme 

Ikke-udnyttede projektmidler videreføres ved sårets udgang, for så vidt angår EU-andelen, til den enkelte 

LAG´s projektramme for det kommende år. De nationale projektmidler bortfalder derimod ved årets ud-

gang pga. budgetloven. Den videreførte EU-ramme kan udnyttes til projekter, i det omfang der kan tilveje-

bringes nationale offentlige midler, der kan ”matche” EU-midlerne. Forholdet mellem EU-midler og offent-

lige nationale midler er 80/20 (80% EU-midler/20%nationale offentlige midler). 

 

13.6 Frist for indsendelse af dokumentation  

Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling sendes én gang årligt og skal være Ministeriet for 

By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest den 1. marts det følgende år. Dokumentationen skal sendes sam-

let. Der kan ikke udbetales tilskud aconto for andet kvartal det følgende år, førend dokumentationen for 

det forgangne år er modtaget. 

 

13.7 Dokumentationen kan ikke erstatte årsregnskabet 

Bemærk ovenstående årlige dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling kan ikke erstatte det 

reviderede årsregnskab eller omvendt.  
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14. Ansøgning om udbetaling af tilskud til dokumenterede be-

talte udgifter 

Ved ansøgning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter skal aktionsgruppen benytte 

følgende skemaer: 

 

 Skema 2 (opgørelse over dokumenterede betalte udgifter for den i skemaet anførte periode), 

 Bilag til skema 2 (specifikation af dokumenterede betalte udgifter), og  

 Skema 3 (tidsregistreringer for koordinator for det forløbne år se afsnit 13.4). 

 

Felterne under overskriften ”Specifikation af dokumenterede betalte udgifter” i bilaget til skema 2 udfyldes 

med beløbet for de afholdte udgifter i den pågældende periode. Beløbet skal være specificeret inden for 

kategorierne løn, kommunikation og øvrig drift som anført i afsnit 11.3. ”Tilskudsberettigede udgifter”. 

Skema 3 skal udfyldes som anført i afsnit 13.4 ”Opgørelse af koordinators tidsforbrug”. 

 

Regnskab og dokumentation bør i øvrigt tilrettelægges under hensyntagen til Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikters eventuelle efterfølgende kontrol. Se afsnit 17 om kontrol. 

 

Alle tre skemaer sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretarieatet i udfyldt og un-

derskrevet stand. Ansøgning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter kan indsendes én 

gang månedligt. 

 

15. Beregning af tilskud – 10%-reglen 

I forbindelse med ansøgning om udbetaling af tilskud på grundlag af dokumenterede betalte udgifter, gen-

nemgår Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter den indsendte ansøgning og tilhørende dokumentation i 

form af fakturaer, betalingsdokumentation og evt. andre relevante dokumenter. På baggrund heraf fast-

sætter ministeriet det støtteberettigede beløb, der maksimalt kan udgøre tilsagnsbeløbet.  

 

Såfremt ministeriet konstaterer, at det beløb, der søges udbetalt, udgør mere end 10 % af det beløb, mini-

steriet har fastslået som støtteberettiget, træffer ministeriet afgørelse om en administrativ sanktion, jf. 

Kommissionens gennemførelsesbestemmer nr. 809/2014. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, 

der er søgt udbetalt, og det beløb som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fastslået som støttebe-

rettiget, jf. ovenfor. Sanktionsbeløbet kan maksimalt udgøre det samlede udbetalte tilskud. Det vil sige, at 

den lokale aktionsgruppe ikke kan komme i en situation, hvor den skal tilbagebetale et større beløb, end 

den har fået udbetalt.  

 

Ovenstående bestemmelse gælder også for lokale aktionsgrupper, der søger tilskuddet udbetalt á conto. 

Her fastsætter ministeriet det støtteberettigede beløb i forbindelse godkendelsen den lokale aktionsgrup-

pes årlige dokumentation for anvendelsen af det foregående års aconto beløb. 
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Konstaterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lignende uregelmæssigheder i forbindelse med fx 

fysisk kontrol, vil ministeriet træffe afgørelse om en administrativ sanktion som beskrevet ovenfor. 

 

Eksempel på beregning af sanktion  

En lokal aktionsgruppe søger om udbetaling af driftstilskud/indsender den årlige dokumentation for afhold-

te og betalte udgifter i forbindelse med aconto udbetaling på 820.000 kr. I forbindelse med bilagskontrollen 

konstaterer ministeriet, at den lokale aktionsgruppe har anvendt 90.200 kr. til betaling af en faktura, der er 

udstedt til den lokale aktionsgruppe i sin egenskab af projektholder og samarbejdspartner i et samarbejds-

projekt, der har opnået tilskud via aktionsgruppens projektramme.  

 

Driftstilsagn: 875.000 kr.  

Ansøgt udbetalt: 820.000 kr.  

Fastslået tilskudsberettiget beløb 

(ansøgt udbetalt 820.000 kr. minus 

ikke-støtteberettiget udgift 90.200 kr.) 

729.800 kr.  

Difference 11 % (ikke støtteberettiget 

beløbs andel af det beløb, der er an-

søgt udbetalt) 

-90.200 kr.  

Sanktion  -90.200 kr.  

Beløb til udbetaling (729.800–90.200): 639.600 kr. 

 
 

16. Udbetaling af tilskud 

Udbetaling af tilskud sker til den lokale aktionsgruppes NemKonto, med mindre aktionsgruppen har udstedt 

en transport - se afsnit 16.4 ”Notering af transport af tilskud”. 

 

16.1 Registrering af den lokale aktionsgruppe 

Når den lokale aktionsgruppe er stiftet, skal den registreres hos Erhvervsstyrelsen og have tildelt et CVR-

nummer således, at den lokale aktionsgruppe kan få oprettet en Nemkonto. Det er en forudsætning for, at 

der kan udbetales tilskud til drift af den lokale aktionsgruppe.  

 

Se mere om registrering og bestilling af digital signatur på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

http://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger  

 

Ifølge SKAT er de lokale aktionsgrupper privatretlige foreninger, der ikke kan momsregistreres, fordi de ikke 

leverer ydelser mod vederlag (non-profit), og som følge deraf ikke kan få fradrag for indgående moms. Det 

betyder, at den lokale aktionsgruppe bærer momsen endeligt og derfor kan søge tilskud til dækning af ud-

giften. 

 

http://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger
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16.2 Bekræftelse af CVR-nr. 

Aktionsgruppens NemKonto er tilknyttet aktionsgruppens CVR.-nr. Da aktionsgrupperne er registreret som 

”Frivillig forening”, skal aktionsgruppen hvert tredje år meddele virksomhedsregistret, om det nuværende 

CVR-nr. fortsætter som hidtil. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan kun udbetale tilskuddet, så-

fremt CVR-nummeret bliver bekræftet. Vær opmærksom på at besked om fornyelse af CVR-nr. sendes til 

den e-mailadresse, der er opgivet i forbindelse med oprettelsen af CVR-nummeret. 

 

Bekræftelse af CVR-nummeret sker via selvbetjeningsløsning på Virk.dk. Den lokale aktionsgruppe bliver 

guidet igennem registrering, og til sidst er det vigtigt, at den bekræfter de indtastede oplysninger med Nem 

ID / digital signatur.  

 

16.3 Digital post 

Alle foreninger, der har et CVR-nummer, er omfattet af loven om Offentlig Digital Post og skal aktivere den 

digitale postkasse. Se mere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

https://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/frivillige-foreninger.html  

 

16.4 Notering af transport af tilskud 

Ved transport af tilskud forstås en skriftlig aftale mellem to parter (transportgiver og transportha-

ver) om overdragelse af et krav.  

 

Transportgiver (tilsagnshaver/den lokale aktionsgruppe) sender anmodningen om transport til 

NaturErhvervstyrelsen med kopi til orientering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-

sekretariatet, idet NaturErhvervstyrelsen foretager den endelige udbetaling af tilskuddet på vegne 

af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Når transporten er noteret i NaturErhvervstyrelsen 

og transportgiver anmoder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om udbetaling af tilskud, 

bliver udbetalingsbeløbet overført direkte til transporthavers NemKonto.  

 

Eksempel:  

En kommune har stillet en kassekredit til rådighed for en lokal aktionsgruppe, mod at aktions-

gruppen afgiver transport til kommunen. Når der er anmeldt en transport, udbetaler Ministeriet 

for By, Bolig og Landdistrikter det ansøgte beløb direkte til kommunens konto. Aktionsgruppen er 

derved transportgiver, og kommunen transporthaver. 

 

Transporter anmeldes på følgende måder: 

1. Som ét-årig transport, 

2. Som gældende for en nærmere defineret årrække (dvs. med anførsel af start- og slutår) 

eller 

3. Som en tidsubegrænset periode (dvs. kun en angivelse af startår). 

 

Det følger af reglerne om overdragelse af krav, at en tidsubegrænset transport gælder indtil, der 

gives meddelelse om, at den er bortfaldet. Udbetalinger i følge sådanne transporter vil derfor ske 

https://www.virk.dk/sites/digitalpost/forside/det-tekniske/frivillige-foreninger.html
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til transporthaver, indtil NaturErhvervstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter får 

meddelelse fra transporthaver om, at den er ophørt.  

 

Skemaet til brug for notering af transport af tilskud findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdi-

strikters hjemmeside: 

http://livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/aktiv_standardtransport_enkeltbetaling2.pdf  

Yderligere information om notering af transport kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrel-

sen eller Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  

 

17. Krav om skiltning 

Den lokale aktionsgruppe er forpligtet til at informere om EU´s og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

deltagelse i finansieringen af den lokale aktionsgruppes arbejde ved publikationer og opsætning af et op-

lysningsskilt ved aktionsgruppens kontor.  

Aktionsgruppens publikationer - dvs. elektronisk formidling – herunder hjemmesider, breve, nyhedsbreve, 

annoncer, brochure foldere, mv.: Det skal det tydeligt fremgå af publikationen, at EU og Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter har deltaget i finansieringen af projektet. Logoer for Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter, LEADER-metoden og EU skal anvendes.  

 

Oplysningsskilt ved aktionsgruppens kontor: Der skal opsættes et oplysningsskilt ved aktionsgruppens kon-

tor.  

Krav til skiltet:  

 Skiltet skal indeholde EU-logoet og logo for LEADER-metoden, en beskrivelse af projektet ”Se-

kretariat for (indsæt aktionsgruppens navn)” samt teksten ”Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling Af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. Logoer og tekster skal fylde 

min. 25 % af skiltet. 

 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter’s logo skal endvidere fremgå af skiltet med oplysning 

om, at ministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Skiltet skal sættes fast på en yder-

væg, hvor det er synligt for offentligheden. 

 Skiltet skal være udformet i et bestandigt materiale (laminat) i mindst A4 format. 

 

Krav til placering af skiltet: 

 Skiltet skal placeres klart og synligt for offentligheden i umiddelbart tilknytning til den lokale ak-

tionsgruppes sekretariat – dvs. skiltet skal placeres ved indgangen/receptionen til den bygning, 

hvor aktionsgruppens sekretariat befinder sig. 

 

Se mere om reglerne for skiltning, herunder skabeloner og grafik på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-

ter’s hjemmeside http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/soeg-tilskud/kommunikationsmaterialer-krav  

og 

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/Design-logoer--skabeloner  

  

http://livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/aktiv_standardtransport_enkeltbetaling2.pdf
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/soeg-tilskud/kommunikationsmaterialer-krav
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/Design-logoer--skabeloner


Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af LAG – januar 2015 
_____________________________________________________________________________________ 

37 

18. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan bestemme, at tilsagnet bortfalder, og at udbetalt tilskud helt 

eller delvist skal tilbagebetales med tillæg af renter, hvis 

 betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt, 

 den lokale aktionsgruppes bestyrelse har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet 

oplysninger af betydning for sagens afgørelse,  

 den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med godkendelsen,  

 den støttede koordinator bruges til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi, 

 den lokale aktionsgruppe tilsidesætter sine forpligtigelser efter landdistriktslovens § 11, stk. 2., 

 betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, eller 

 den lokale aktionsgruppe ikke overholder sin underretningspligt efter bekendtgørelsernes § 33. 

 

I tilfælde af krav om tilbagebetaling af tilskud vil der blive pålagt renter. Renterne beregnes fra tidspunktet 

for meddelelsen af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i renteloven fastsatte referen-

cesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.  

 

I tilfælde af grov misligholdelse vil den lokale aktionsgruppes bestyrelse blive udelukket fra senere at søge 

om tilskud. 

 

19. Tilskud til samarbejdsprojekter 

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan inden for aktionsgruppens tildelte driftsramme afholde udgif-

ter til aktiviteter til fremme og forberedelse af samarbejdsprojekter eller søge Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter om tilsagn om tilskud til gennemførelse af et samarbejdsprojekt inden for aktionsgruppens 

projektramme. Såfremt aktionsgruppen søger tilskud inden for aktionsgruppens projektramme, må aktivi-

teterne først iværksættes, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilladelse til igangsætning 

for egen regning og risiko. Aktionsgruppen kan ikke indstille et projekt til tilskud, hvor de selv ansøger om 

tilskud. 

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter orienterer Europa-Kommissionen om et foreløbigt tilsagn af et-

hvert transnationalt projekt og udpeger en dansk kontaktperson fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-

ter for hvert projekt. Et foreløbigt tilsagn er gyldigt i op til 4 måneder. 

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konsulterer EU’s database for transnationale projekter for at sik-

re, at det transnationale projekt har opnået foreløbig godkendelse af de kompetente myndigheder i de 

øvrige involverede EU-medlemslande. Herefter kan ministeriet meddele endeligt tilsagn om tilskud til akti-

viteter til fremme og udvikling af et transnationalt projekt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.  
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20. Fuldmagter generelt 

At den lokale aktionsgruppe giver en person fuldmagt betyder, at den lokale aktionsgruppe giver personen 

beføjelse til at handle på aktionsgruppens vegne inden for de forhold, fuldmagten omfatter. Fuldmagten 

kan dække bestemte handlinger fx at foretage betalinger med aktionsgruppes betalingskort, underskrive 

aktionsgruppens ansøgning om aconto udbetaling eller indgå aftaler med leverandører i relation til aktions-

gruppens drift. Aktionsgruppe kan vælge at gøre fuldmagten tidsbegrænset – i modsat fald gælder den, 

indtil den bliver tilbagekaldt. 

 

Det skal fremgå klart af fuldmagten: 

 Hvem der giver fuldmagten,  

 Hvem der modtager fuldmagten, og 

 Hvad der gives fuldmagt til. 

 

Fuldmagten skal være dateret og underskrevet af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i for-

ening, jf. § 17 om prokura i standardvedtægterne (se aktionsgruppens vedtægter). 

 

Fuldmagt til opstilling af kandidat til bestyrelsen 

I det tilfælde hvor en person ønsker at stille op som såvel bestyrelsesmedlem som suppleant, bør personen 

redegøre for sin prioritering således, at vedkommende, som fuldmagten udstedes til, kan agere i forhold 

hertil. 

 

Fuldmagten bør afleveres til en repræsentant for den nye lokale aktionsgruppe, inden opstilling af kandida-

ter finder sted. Den lokale aktionsgruppe bør efterfølgende opbevare fuldmagten, så den lokale aktions-

gruppe kan dokumentere, at opstilling af kandidaten er sket korrekt. 

 

21. Myndighedernes brug af oplysninger om tilskuds-

modtagere 

For at kunne administrere tilskudsordningen har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter brug for en ræk-

ke oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles er beskrevet i det følgende afsnit. 

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er dataansvarlig for oplysninger i ansøgninger, tilsagn om tilskud 

til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, tilsagn om tilskud til projekter og udbetaling af tilskud under 

det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Registrene føres og opbevares i et elektronisk system hos Mi-

nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
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Den lokale aktionsgruppe skal derfor være opmærksom på, at:  

 

 Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at 

værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistik, forskning, planlæg-

ning og evaluering. 

 Oplysninger om den lokale aktionsgruppes navn, adresse, projekttitel samt størrelse af det mod-

tagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på Ministeriet for By, Bolig 

og Landdistrikters hjemmeside. 

 Alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter offentlig-

hedsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til udlevering 

efter offentlighedsloven. 

 

Efter Persondataloven har den lokale aktionsgruppe mulighed for: 

 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondata-

lovens § 31 

 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på an-

den måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens § 37. 

 

22. Force majeure 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anerkender i henhold til forordning nr. 1306/2013 en række begi-

venheder som force majeure. Fx anerkendes uforudset ekspropriation og alvorlig naturkatastrofe.  

 

Det er en betingelse for, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i konkrete tilfælde kan anerkende 

force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der 

påberåbes force majeure.  

 

Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for tilsagnshaver/den lokale aktionsgruppe at sikre på 

rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf. Hvis den lokale aktionsgrupper ønsker at påberåbe sig force 

majeure, skal dette meddeles Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skriftligt senest 10 arbejdsdage 

efter det tidspunkt, hvor den lokale aktionsgruppe, eller hvis der er tale om dødsfald, dødsboet er i stand til 

at gøre det. 

 

Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. 
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23. Muligheder for at klage 

Afgørelser, truffet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i medfør af bekendtgørelse om tilskud til 

oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, kan 

påklages til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 

Afgørelser kan påklages inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal indsendes til Ministeriet 

for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretariatet, Slotsgade 1, 4800 Nykøbing Falster som i sin egenskab af 

1. instans videresender klagen til 2. instans i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med en 

redegørelse for afgørelsen og de øvrige akter i sagen. 

 

24. Straffebestemmelser 

Efter landdistriktsstøttelovens § 12 straffes med bøde den, der 

 

 Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, 

der træffes i henhold til bekendtgørelsen, 

 Handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til bekendtgørelsen, 

 Undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgi-

ve i henhold til bekendtgørelsen, 

 Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har 

pligt til at afgive i henhold til bekendtgørelsen, 

 Undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 9, stk. 1, eller 

 Undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 

§ 9, stk. 2. 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

25. Lovgrundlag  

De gældende regler om tilskud til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikter fremgår af: 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles be-

stemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørig-

hedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne, og Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Eu-

ropæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006. 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til ud-

vikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
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nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008. 

 Kommissionens Gennemførelsesforordning (EF) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelses-

bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1306/2013, for så vidt angår det 

integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og kryds-

overensstemmelse.  

 Lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden. 

 Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdi-

striktsprogrammet for perioden 2007-2013. 

 

Yderligere oplysninger 

Denne vejledning, ansøgningsskemaer m.m. findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemme-

side: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-

aktionsgrupper-programperioden-2014-1  

 

Oplysningerne kan også fås hos: 

 

 LAG-tilskud: E-mailadresse lagtilskud@mbbl.dk eller tlf. 9134 5252.  

Telefonen er åben fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00. 

 

 Netværkscentret: E-mailadresse netvaerkscenter@mbbl.dk eller tlf. 4171 7830.  

Telefonen er åben fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00. 

 

  

http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-programperioden-2014-1
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper-programperioden-2014-1
mailto:lagtilskud@mbbl.dk
mailto:netvaerkscenter@mbbl.dkt
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Bilag 1 - Oversigt over udpeget områder hvor der er etableret 

en lokal aktionsgruppe 
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Bilag 2 - Oversigt over frister for indsendelse af materiale til 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

Nedenstående oversigt angiver datoen for, hvornår hvilket materiale skal være Ministerier for By, Bolig og Landdistrik-

ter, LAG-sekretariatet i hænde.  

Emne Frist/dato Materiale der skal indsendes 

 

Ændring af: 

 Vedtægter 

 Bestyrelsens sammensæt-

ning 

 Udviklingsstrategi 

 

Senest 14 dage 

efter beslutningen 

er truffet 

 

Materiale, jf. afsnit 10.7 ”Underretningspligt: Ved-

tægtsændringer, bestyrelsessammensætning og ud-

viklingsstrategi”: 

 Kopi af ændrede vedtægter. Skal være dateret og 

underskrevet af bestyrelsen, 

 Meddelelse om ændring i bestyrelsens sammen-

sætning. Skemaet ”Indberetning af sammensæt-

ningen af bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” 

udfyldes og indsendes, hvis der er tiltrådt nye be-

styrelsesmedlemmer og/eller suppleanter,  

 Ændringer i den lokale udviklingsstrategi skal være 

markeret og godkendt af medlemmer, kommuner 

og region efter samme procedure som ovenfor 

beskrevet i afsnit 9.3. 

 

Årlig dokumentation for betalte 

udgifter ved á conto udbetaling 

 

1. marts 

 

 

Materiale, jf. afsnit 13.3”Årlig dokumentation for 

betalte udgifter ved acontoudbetaling”: 

 Skema 2 (opgørelse over dokumenterede betalte 

udgifter for det forløbne år),  

 Bilag til skema 2 (specifikation af dokumenterede 

betalte udgifter) 

 Skema 3 (tidsregistreringer for koordinator for det 

forløbne år). 

 

Opfølgning efter  

generalforsamling 

 

1. juni 

 

Materiale, jf. afsnit 10.4.5 ”Regnskab, budget, beret-

ning, mv.”: 

 Kopi af underskrevet referat af generalforsamling, 

 Kopi af godkendt beretning, 

 Kopi af godkendt revideret regnskab og tilhørende 

revisionsprotokol, 

 Kopi af godkendt drifts- og likviditets, og 

 Skemaet ”Indberetning af sammensætningen af 

bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe” (udfyldt 

og underskrevet af samtlige bestyrelsesmed-

lemmer og suppleanter). 

 


