
 

 

 

Oversigt over frister for indsendelse af materiale til Bolig- og Planstyrelsen  

ifm. etablering af lokale aktionsgrupper i 2022- 2023 

(opdateret 31. august 2022) 

Ansøgninger Frister 

Ansøgning om at blive godkendt til 
at fortsætte arbejdet med at 
etablere og oprette en lokal 
aktionsgruppe.  
 
(Opfølgning på afholdelse af 
informationsmøde) 
 

Seneste frist 1. juli 2022.  
 
Man er velkommen til at indsende materialet tidligere, og Bolig- og 
Planstyrelsen vil løbende sagsbehandle indkomne ansøgninger.  
Hvis materialet indsendes inden den 24. juni 2022, kan det 
forventes, at der foreligger en godkendelse før sommerferien. 
 

Ansøgning om godkendelse af lokal 
aktionsgruppe 
 
(Opfølgning på afholdelse af 
stiftende generalforsamling) 
 

Seneste frist 14. oktober 2022. 
 
Man er velkommen til at indsende materialet tidligere, og Bolig- og 
Planstyrelsen vil løbende sagsbehandle indkomne ansøgninger.  
 

Ansøgning om godkendelse af 
udviklingsstrategi og endelig 
godkendelse som 
tilskudsberettiget aktionsgruppe 
 
(Indsendelse af den lokale 
udviklingsstrategi) 

Der vil være tre frister for indsendelse af den lokale 
udviklingsstrategi. Dette giver fleksibilitet ift. hele opstarts- og 
etableringsprocessen. Der vil ligeledes være tre møder i 
Indstillingsudvalget. 
 
Den første frist er den 14. november 2022. 
Den anden frist er den 30. december 2022. 
Den sidste frist er den 20 februar 2023. 
 
Først til mølle princippet 
Efter fristen den 14. november 2022  
De første 15 udviklingsstrategier, der modtages i denne runde vil 
blive behandlet på det første møde i Indstillingsudvalget, som 
forventes at finde sted inden udgangen af 2022. Det bemærkes, at 
der kan ikke gives en godkendelse af udviklingsstrategierne før i 
2023. 
 
Skulle der i de første 15 udviklingsstrategier vise sig at være 
omfattende mangler i en eller flere af dem, vil behandlingen af 
disse blive udskudt til næste runde, og de næste indsendte 
udviklingsstrategier vil komme med i næste runde. 
 
Efter fristen den 30. december 2022 
De udviklingsstrategier, der indsendes til denne frist, vil automatisk 
blive behandlet i Indstillingsudvalgets andet møde i januar 2023.  
 
Efter fristen den 20. februar 2023 



 

 

Udviklingsstrategier der indsendes til denne frist vil blive behandlet 
på Indstillingsudvalgets tredje og sidste møde primo marts 2023.  
 
For alle ansøgningsrunder gælder, at aktionsgrupperne ikke kan få 
udbetalt driftsmidlerne før udviklingsstrategierne er godkendt og 
aktionsgruppen har fået et tilsagn. Tilsagnet skal underskrives af de 
tegningsberettigede, og herefter sagsbehandles af Bolig- og 
Planstyrelsen, før driftsmidlerne udbetales til aktionsgruppens 
Nemkonto. 

 


