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Projekttitel

Ansøger

Ø

Renovering af naturlegeplads på Orø Strandcamping

Orø Strandcamping

Orø

Tilskud

Lån

Beskrivelse
147.660,00 Projektet har til formål at skabe et trygt lege- og mødested for børn og barnlige sjæle, der kan

understøtte fællesskabet på Orø, samt tilbyde turister og øens gæster et attraktivt uderum.
Anskaffelse af Soldrenser med luft

Vestergaard Mølleri på Hjarnø

Hjarnø

25.000,00

Nyt kassesystem til Tunø Købmandsgård

Tunø-Fonden

Tunø

87.019,00

Askø Udendørs Fitness

Askø Strandvig Grundejerforening

Askø

244.000,00

Kurve-og papirmageri i det gamle vandværk på Bjørnø

Agnete Diemer

Bjørnø

Handicaptoilet, et vitalt behov.

Fejø Havnelaug

Fejø

Opstart af regenerativt mini landbrug og fælleskab

Christina Lundbye

Femø

Istandsættelse af pakkefaciliteter

Hjarnøkassen I/S

Hjarnø

25.000,00

Ny købmandsbutik på Strynø: Fællesskab og bæredygtigt byggeri i et
bevaringsværdigt landsbymiljø

Strynø Købmandsforening

Strynø

500.000,00

Etablering Cykeludlejning og opgradering af Tunø Cafe

Tunø Kømandsgaard & Café v./ Jette Agerholm
Tunø Olsen

Projekt elektrisk turbåd Agersø

FarmSportATV ApS

Agersø

400.000,00

Virksomheden Vestergård Mølleri søger om støtte til en soldrenser med luft. Dette vil gøre det
lettere for virksomheden at rense deres korn.
Ved Tunø Købmandsgaards nuværende kassesystem skal alle bestillinger indtastet manuelt
samt lagerstyring og stastusopgørelser kan ikke køres over systemet. Det eksisterende
kassesystem skal derfor erstattes af et moderne kassesystem, som opfylder
Købmandsgaardens behov.
Askø Strandvig Grundejerforening er et sommerhusområde med omkring 230 sommerhuse og
nogle store fælles arealer, hvor der allerede er etableret fodboldbane, vollybane og en
legeplads. På udearealerne er der et ønske om at udvide de udendørs aktiviteter med et
fitnessområde.
155.645,50 Projektet har til formål at renovere det gamle vandværk på Bjørnø, hvor ansøger efter
renoveringen vil have kurve- og papirmageri.
Dybvig havns toiletfaciliteter er forældede, og projektet har derfor til formål at opføre et
stormflodssikret anlæg af et toilethus med et handicaptoilet.
100.000,00 Projektet har til formål at opstarte et regenerativt mini-landbrug på Femø. Der gives støtte i
form af et lån til et væksthus, høns, traktor, muldtoilet, hegn og frø.
Projektet har tre ben: 1. Dyrkning af industriham, 2. Økologisk grøntsagsdyrkning og 3.
Ægproduktion. Dyrkning af industrihamp bliver det økonomiske fundament for virksomheden
og menes at kunne bære 1½ stillinger på sigt. Hampen skal bruges til fremstilling af kosmetiske
produkter og te.
Projektet består af istandsættelse af faciliteter til pakning af grøntkasser. Virksomheden leverer
kasser med grøntsager, kål, m.v. dyrket på Hjarnø til lokalområdet, herunder det nære fastland
et par gange om ugen i sæsonen.
Der gives støtte i form af et lån til indkøb af døre og VVS-arbejde til at føre de nødvendige rør
til etablering af vaskefaciliteter.
Der er givet støtte til opførelse af en ny købmandsbutik på Strynø. Den nuværende butik er
nedslidt og besværlig at arbejde i. Den nye butik kommer til at passe ind i bybilledet og ønskes
opført i bæredygtige materialer og med energibesparende inventar og indrettes, så den er
funktionel for de ansatte.
143.500,00 Projektet har til formål at etablere en cykleudlejningsvirksomhed til turister, da Tunø er bilfri.
Der gives støtte i form af et lån til indkøb af 25 cykler.
295.800,00 Formålet med projektet er at bygge en turbåd til præsentation og oplevelser på Agersø set fra
vandsiden. Projektet opdeles i tre delprojekter: 1) Selve bådbygningsprojektet samt
godkendelse. Båden er af katamaran-typen med plads til 12 passagerer. Solpaneler på bådens
tag vil give mulighed for opladning. 2) Turbåden skal benyttes til turistsejlads, men det
planlægges også, at den kan bookes til private gruppearrangementer, lystfisker- eller
snorkelture, samt naturformidling. 3) Videreudvikling og videresalg af turbådskonceptet til
andre småøer, kystlinjer eller fjorde i Danmark .

Udvikling af nye maritime aktiviteter og opgradering af
formidlingsmaterialer på Øhavets Smakke- og Naturcenter

Øhavet Smakke- og Naturcenter

Strynø

367.700,00

Øhavets Smakke og Naturcenter (ØSN) er et center for vandsport, sejlads og naturoplevelser på
øen, hvor det er muligt at overnatte på værelse, i shelter eller i telt. Centret udlejer alt udstyr
inden for vandsport og smakkejoller og tilbyder instruktion i vandsport og sejlads. Projektet har
tre indsatsområder:
1: Udvikling af nye produkter til nye målgrupper på forskellige tidspunkter i årshjulet
2: Udvikling af identitet, markedsføring og sites henvendt til nye målgrupper
3. Opgradering af de fysiske faciliteter: Toiletfaciliteterne, de fælles køkkenfaciliteter og
cafeens forhold opgraderes, og der indkøbes udstyr til overnatning for grupper, samt udstyr til
diverse maritime outdoor-aktiviteter.

i alt

1.648.719 kr.

842.605,50 kr.

