Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, første runde 2016
Projekter på de små øer
Projekttitel

Ansøger

Postnummer og
by

Tilsagn, tilskud

Tilsagn, lån

Strandoplevelser på Drejø

Drejø Ungdomsforening

5700 Svendborg

kr.

80.000

- Projektet har til formål at indkøbe nye kajakker og tilhørende til-behør samt at
opføre en bålhytte nær Bækskilde Strand, hvor der gennem en årerække er
kommet flere aktiviteter til som saunaovn, badebro mv. Drejø Skytte-,
Gymnastik-, og Ungdomsforening har i 10 år givet interesserede mu-lighed for
at låne kajakker. Et tilbud, der er blevet brugt flittigt, hvorfor kajak-kerne nu er
nedslidte. Projektholder ønsker med projektet at understøtte aktivitetsudbuddet på Drejø og indirekte understøtte øens erhvervsliv gennem et
øget aktivtetsudbud, der kan få turister til at blive længere tid på Drejø.
Bålhytten har særligt været efterspurgt af sejlere som kommer til øen i joller og
kajakker og som har behov for at kunne finde ly i dårligt vejr. Projektet er
udtænkt og muliggøres i samarbejde med lodsejeren.

Etablering af køkkenfaciliteter i
eksisterende café i Tunø
Købmandsgaard

Tunø-Fonden

8300 Odder

kr.

198.000

- Med projektet ønsker Tunø-fonden at etablere køkken- og salgs-faciliteter i
forlængelse af cafeen på Tunø Købmandsgaard, der også ejes af Tunø Fonden.
Aktuelt forberedes fødevarerne i købmandsbutikken, men i det forholdene ikke
er optimale til fødevareforarbejdning er ønsket at placere køkken- og
salgsfaciliteter i forlængelse af caféen. Projektholder anfører, at der i
ydersæsonen mangler et tilbud om køb af mad og drikke på Thunø. Med
gennemførsel af herværende projekt vurderer projektholder at turistsæsonen
kan forlænges og de lokale kan have et mødested i vintermånederne. Med
projektet forventes det ligeledes at skabe en arbejdsplads. Projektets konkre-te
aktiviteter går til indkøb af inventar samt el- og vandinstallationer, mens TunøFonden som forberedelse til projektet har lagt loft og beklædt ydervæg-gene
med træpaneler.
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Beskrivelse

Kreativt entreprenørskab på Fur.
Bosætning, iværksætteri og
erhvervsudvikling (KEFUR)

Fur Udviklingsråd

7884 Fur

Udvidelse af Aarø Bryg

Aarø Bryg

6100 Haderslev

kr.

272.813

- kr.
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- Formålet med projektet er at arbejde fokuseret med at fremme bosætning og
iværksætteri på Fur. Ifølge projektholder, Fur Udviklingsråd, be-sidder Fur en
række faktorer – stedbundne og kulturelle – som kan tiltrække tilflytterne og
samtidig aktivere ledig boligmasse og forestående generations-skifter i
mikrovirksomheder. Målet med projektet er konkret at tiltrække 10 nye
beboere (personer/familier), som sideløbende med bosætningen eller på sigt
har intentioner om at etablere sig som iværksættere/selvstændige på øen.
Projektets konkrete aktiviteter: 1) Mobilisering af potentielle tilflyttere og
iværksættere. 2) Udvikling og afvikling af en todages 'camp' for 25 potentielle
tilflyttere 3) Konkretisering af bosætning, iværksætteri og generationsskifte
potentialer på Fur. 4) Formidling og evaluering til generelt brug på tværs af
øerne gennem en elektronisk rapport.

355.000 Enkeltmandsvirksomheden Aarø Bryghus producerer et sortiment af øl, der
aktuelt afsættes på Årø og på fastlandet. Projektet har til formål at udvide den
eksisterende produktion af øl samt etablere ny produktion af vand og
lemonade. Udvidelsen er ifølge projektholder pladskrævende, hvorfor nye
produktionslokaler er en nødvendighed. Udvidelsen vil desuden muliggøre
fremvisninger i bryghuset, øl-smagninger og salg fra egen butik, hvilket ikke har
været muligt hidtil på grund af plads mangel. Produkterne fremstilles hovedsageligt af lokale råvarer med hensyntagen til øens natur og ressourcer og
bearbejdes så råvarerne kan smages. Projektet har ifølge projektholder potentiale til indenfor en 3-årig periode at skabe 3-4 nye arbejdspladser på øen.

Styrket profilering af småøerne og Småøernes
afsætning af Ø-specialiteter
Fødevarenetværk

Avernakø Havn som
ankomstdestination

F.D.S.I Avernakø
Bådehavn

6100 Haderslev

kr.

300.000

- Projektet har til formål at sætte fokus på de små, innovative fødevareproducenter på småøerne. I fødevareproduktionen på småøerne tænkes der ifølge projektholder innovativt og der udvikles løbende nye bæredygtige tiltag, som forbedrer produktionen af kvalitetsfødevarer. Projektet bygger
videre på forgående projektaktiviteter fra Småøernes Fødevarenetværk, der
overordnet søger at styrke produktudvikling, afsætning og omsætning på tværs
af øerne. Projektets formål er derfor at: 1) udvikle egnsmærket ”Øspecialiteter®” til et internationalt anerkendt terroir-begreb (en særegen, lokalitets afhængig kvalitet) under European Small Island Network, 2) italesætte
småøernes potentiale via en landsdækkende kampagne med oplysning om
udvikling i fødevarelandskabet i samarbejde med DR og Information, samt 3)
implementering og markedsføring af en samlet markedsføringsplatform,
webshop og logistikløsning 'FOODMATRIX®'.

5600 Faaborg

kr.

150.000

- Projektet har til formål at udvikle Avernakø Havn fra at være ori-enteret
primært mod lystsejlere til også at være orienteret mod andre turist-former,
herunder færgegæster og tilrejsende via turbåde. Det ønskes ligeledes at
forberede faciliteterne på havnen, der kan styrke tiltrækningen af turister i
ydersæsonen og generelt forbedre havnens økonomi. Konkret ansøges der
med projektet om midler til følgende aktiviteter: 1) sænkning af overgang på
ydermolen for at kunne modtage anløb af større skibe 2) udvidelse af Vestbroen, der kan give mulighed for at placere bord og bænke, der giver markant
mere liv på broen 3) etablering af havneskure med overdækket grillareal, der
kan øge havnens attraktivitet under dårlige vejrforhold og i ydersæsonerne
samt 4) opføre tilbygning til cafeen, der kan forlænge udendørssæsonen og
gøre caféen til det oplagte ankomst sted for færgegæster.
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Pavillion til gavn for turister og
beboere

Lyø Kultur- og
Besøgscenter

5600 Faaborg

kr.

92.750

Bankgaranti og varelager til Strynø Strynø Købmand
Købmand

5900 Rudkøbing

Kulturarv og Forretningsudvikling
hos Agersø Storebælts Værft

4230 Skælskør

kr.

80.000

Opgradering af og udvidelse af
Den selvejende institution 4230 Skælskør
Agersø havnepromenade samt bro Fonden for Agersø
5
Lystbådehavn

kr.

342.589

Agersø Storebælts Værft

- kr.
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- Projektet har til formål at etablere en pavillon, i tilkobling til Lyø Gamle Skole,
der kan danne ramme for et attraktivt uderum, som skærmer for vind og vejr.
Lyø Gamle Skole drives af Lyø Kultur- og Besøgscenter. Lyø Gamle Skole er
gennemrenoveret med støtte LAG Småøerne, AP Møller Fonden, Re-aldania,
Fionia Fonden samt Landdistriktspuljen, og tilbyder nu foreningsloka-ler, cafe
og en tilflytterlejlighed, til øboere, turister og potentielle tilflyttere, samt
offentligt tilgængelige sanitære forhold. Projektets konkrete aktiviteter: 1)
indkøb af præfabrikeret pavillon af god kvalitet, så den stemmer i med den
renoverede skoles udtryk. 2) etablering ved entreprenør 3) indkøb af 8 borde
og bænke sæt.
300.000 Projektets formål er at bevare Strynøs dagligvarebutik ved at un-derstøtte et
forpagterskifte. Gennem en åben konkurrence, er der fundet et nyt
forpagterpar til Strynø Dagligvarebutik med overtagelse 01. september 2016.
Der er valgt et forpagterpar med butikserfaring og som har fokus på at udvide
butikkens sortiment med bagerafdeling og kaffehjørne samt fokus på at få
lokale råvarer og økologi. Butiksmålet overtages uden varelager, hvorfor
projektets konkrete aktiviteter: 1) Stiller betalingsgaranti af 100.000,-, som
kræves af butikkens vareleverandør Dagrofa Logistik og 2) går til indkøb af varelager.
- Projektet er et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for at omdanne
Agersø træskibsværft, der er kategoriseret som en bevaringsværdig bygning, til
aktivt museumsværft og søfartshistorisk center. Det er ligeledes ønsket at
Agersø Træskibsværft skal agere som aktivitetscenter for øens be-boere.
Projektets konkrete aktiviteter vil gå til udarbejdelse af: projektbeskri-velse,
prospekt, forretningsplan for den fremtidige drift, samt kortlægning af
interessenter med interesse i værftet.

- Projektet har til formål at opgradere lystbådehavnens område på Agersø.
Lystbådehavnen blev tilbage i 2011 kåret som årets havn af Tursejler-ne, og
ønsket er at bibeholde Agersø lystbådehavn blandt landets bedste hav-ne.
Opgraderingen af området vil sikre bedre forhold for sejlende gæster samt
øens faste beboere, da havnen udgør et samlingssted for øens beboere. Projektets konkrete aktiviteter vil gå til udvidelse af havnepromenadens areal,
etablering af skridsikker belægning, fjerne eksisterende beplantning ved grillpladser samt etablering af ny beplantning.

Borgerforeningen Orø
Færdiggørelse af
renoveringsprojekt og anskaffelse Forsamlingshus
af nye borde og stole til
forsamlingssalen

4300 Holbæk

kr.

107.704
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- Orø forsamlingshus har gennemgået en større renovering, men der udestår
fortsat udbedringer af depotrum og husets borde og stole er ned-slidte.
Konkret skal udehuset isoleres og have nyt tag, så det kan bruges til opbevaring
af vin og øl. Samtidig skal der indkøbes borde og stole til forsam-lingssalen,
desuden skal vindskeder, udhæng og døre males. Gennemførelsen af projektet
vil styrke bevarelsen af arbejdspladserne i Forsamlingshuset og på Orø.

