Projekter på de små øer til Landdistriktspuljens 2. ansøgningsrunde 2018
Projekttitel
Ansøger
Ø
Naturformidling Strynø +
Øhavets Smakke- og
Strynø
Øhavet
Naturcenter S/I

Stenbideren

Femø Beboerforening

Femø

Cykelturisme på Fur

Fursund Turistinformation

Fur

Avernakø Købmandsbutik renovering af gulv, el og
inventar

Avernakø/Korshavn
Butiksforening

Avernakø

Tilskud/lån
66.000

Beskrivelse
Foreningen arbejder på at skabe turisme på Strynø og de andre
Sydfynske småøer. Foreningen vil indkøbe Stand Up Paddle
Boards, så de kan tilbyde unikke ø-oplevelser på vandet,
kombineret med formidling af natur- og kultur. Boardsene skal
bruges til både friluftsliv, bevægelse og natur-kultur-formidling.
Der skal indkøbes Stand Up Paddle Boards, redningsveste og
våddragter.

750.000

Femø Havn er den mest besøgte lystbådehavn i Lolland Kommune.
Med projektet vil man på Femø Havn opføre bygningen
"Stenbideren", der skal være med til at skabe et hyggeligt maritimt
miljø på Femø Havn og indeholde et stort lyst hyggerum med
udsigt over havnebassinerne, en stor naturbase, et
værksted/lokale til havnefogeden, samt cykeludlejning.

69.650

Fursund Turistinformation vil i projektet indkøbe el-cykler, der
særligt er efterspørgsel på fra seniorer, og almindelige cykler til
udlejning . Målet er, at en større del af turisterne på øen kan nyde
det kuperede terræn på Nordfur med molerskrænter på cykel
frem for i bil.

109.504

Projektets formål er at sikre øens købmandsbutik med hensyn til
god hygiejne og stabil elforsyning samt at gøre butikken mere
tidssvarende og indbydende. Med projektet vil der ske udskiftning
af gulvbelægning, blive opsat et nyt fleksibelt reolsystem, og der
vil ske gennemgang af butikkens elsystem.

Traktorbus

Omø Beboer- &
Grundejerforening

Omø

357.875

Omø besøges hvert år af ca. 40.000 turister, og der ses en stigning
i både endags- og flerdagsturister. Projektets formål er at indkøbe
en traktortrukken bus til persontransport. I projektet indgår også
etablering af en garage ved, at et af de traditionelle fiskerskure på
Omø Havn rives ned og genopbygges i samme stil.

Ny produktion af danske
småkager på Strynø

ChantBou Cookies ApS

Strynø

500.000

Formålet med projektet er at etablere en produktion af småkager
på Strynø. Aktiviteterne i projektet er bl.a. indkøb af
produktionsmaskiner og andet udstyr til produktion og pakning af
småkager på Strynø. (lån)

Øerne langs Sjællands vestkyst Visit Vestsjælland A/S
som turismeprodukt

Agersø, Sejerø,
Nekselø, Omø

375.000

Formålet med projektet er at udvikle, gennemføre og evaluere en
metode for samarbejde og forretningsudvikling blandt små og
større aktører på øerne Sejerø, Nekselø, Agersø og Omø samt med
færgerne og samarbejdende aktører på den sjællandske kyst.
Projektet hviler på anbefalinger i en rapport fra marts 2018 om
Sejerøs potentiale og på erfaringer fra LAG & SaDS-projektet "De
små øer - destinationer med kvalitet".

Øernes Højskole Sejerø – nye
rammer for udvikling
afbæredygtighed og øentreprenørskab

Sejerø /
tværgående

316.000

Med projektet er det målet at renovere og ombygge Sejerø
Lejrskole til brug for Øernes Højskole Sejerø, der aktuelt er
matrikelløs. Målet er, at lejrskolen kan danne ramme for
kursusaktivitet fra efteråret 2019. Højskolen vil efter projektet
kunne huse op til tyve kursister. De nye rammer vil samtidig
supplere øens eksisterende kulturhus, som savner
køkkenfaciliteter og overnatningsmuligheder.

Øernes Højskole Sejerø

Vedligeholdelse

Kvik Spar OMØ
BRUGSFORENING

Omø

71.000

Formålet med projektet er at sikre vedligeholdelse af
dagligvarebutikken. Loftet på lageret, der i dag er uisoleret, vil
blive isoleret, og der opsættes loftsplader. Forretningens køleskab
skal nedtages og bundpladen fjernes, hvorefter gulvet skal tørres
og en bredere bundplade monteres.

Liv på de små øer gennem flere Feriehusudlejernes
huse til udlejning til turister
Brancheforening

Askø, Fejø, Femø

201.930

Formålet med projektet er, at der gøres en markant indsats for at
udleje flere huse og feriehuse på de små øer i Danmark. Med
projektet skal der fremskaffes fakta og ske formidling af fakta til
ejere af huse og feriehuse på de små øer, så ejerne i større grad vil
udleje deres huse og feriehuse til turister. Projektet bygger på
projektet "Liv i landsbyerne gennem flere huse til udlejning til
turister", som aktuelt er ved at blive gennemført. Projektet tager
udgangspunkt på Fejø, Femø og Askø/Lilleø.

Coding Pirates Strynø

Strynø

100.000

Projektet går ud på at opstarte en lokalafdeling af Coding Pirates
på Strynø. Tilskudet skal anvendes til indkøb af
undervisningsudstyr i form af materialer og hardware. Materialer
og hardware skal bruges til at afholde workshops og faste
klubaftener for børn og forældre.

Fur

250.000

Formålet med projektet er at få bygget tre nye toiletter, ekstra
lagerplads og udvide køkkenet med ekstra plads til køl/frost.
Virksomheden oplever en efterspørgsel, som overstiger den
nuværende kapacitet. (lån)

Coding Pirates Strynø

På Herrens Mark - Udvidelse af Marlu Holding ApS
Turismevirksomhed på Fur

Ø-passet som platform for
formidling af ø-aktiviteter

Landdistrikternes Fællesråd tværgående

500.000

3.666.959

Formålet med projektet er at styrke ø-passets digitale
formidlingsplatform og fællesskabet mellem Ø-passets
brugere/gæster og lokale leverandører/værter. Med projektet
udvikles bl.a. et digitalt ø-pas med natur- og kultur-fortællinger, og
der skal opsættes fysiske formidlingspunkter med ø-info-standere.
Der gives særlig prioritet til de mindre øer, der allerede har en vis
turisme (bl.a. Anholt, Fejø, Fur, Mandø, Orø og Årø).

