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Velkommen til informationsmøde
om BAR- puljen til LAG og FLAG
4. Oktober 2022
Heidi B. Nielsen, Ulla Bartels

Program
Hvordan er det at søge en EU pulje?
LAGBAR – puljen
Hvem kan søge?
Brexitpåvirkning
Administrative kapacitet
Hvor meget kan man søge?
Antagelighed
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Hvem kan søge midlerne?
Krav til ansøger
• Projektet skal gennemføres i et LAG- eller FLAG-område – se kort og oversigt over
kommuner på hjemmesiden.
• Virksomheder skal være SMV
Micro: 0 – 9 ansatte – omsætning 2 mio. euro eller der under, samlet balance 2
mio. euro eller der under.
Små virksomheder: 10 – 49 ansatte, omsætning 10 mio. euro eller derunder,
eller samlet balance 10 mio. euro eller derunder.
Mellemstore virksomheder: 50 – 249 ansatte, omsætning 50 mio. euro eller
derunder, eller samlet balance 43 mio. euro eller derunder.
• Foreninger og kommuner
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Brexit-påvirkning
Hvad er Brexitpåvirkning?
Økonomisk tab i en periode, der direkte kan henføres til Brexit.
Hvordan kan tabet henføres til brexit og revisorpåtegnet regnskab, der viser tab.

Ny omsætning i ramte områder
Hvordan er området påvirket? – statistik. Hvordan vil en ny virksomhed/indsats
bidrage til at skabe omsætning i området.

Attraktive levevilkår i ramte områder
Hvordan er området påvirket? – statistik. Hvordan bidrager indsatsen til at gøre
det mere attraktivt at bosætte sig i området.
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Administrativ kapacitet
Ansøger skal have den fornødne administrative kapacitet
Relevant medarbejdersammensætning og antal medarbejdere

Erfaring fra eller hjælp fra lignende projekter/indsatser
Regnskabsmæssig kapacitet
Økonomisk kapacitet til at lægge ud for projektets udgifter til primo 24

5

Hvor meget kan man søge –
de minimis
Statsstøtte – de minimis
Minimum 400.000 kr.
De minimis er bagatelgrænse for statsstøtte
Den samlede EU-støtte må ikke overstige 200.000 euro over en periode på tre
regnskabsår inkl. det regnskabsår, hvor ansøgeren har modtaget tilsagnet.
Perioden regnes bagud fra datoen for tilsagnet.
Dokumenteres ved udfyldelse af de minimis-erklæring, hvor ansøger angiver,
hvor meget støtte, der er modtaget inden for de seneste 3 regnskabsår – dvs
selvangivelse.
Erklæringen skal indsendes med ansøgningen
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Antagelighed
Midlerne er er en del af de midler, der er givet særligt til fiskeri, derfor er der krav om at ansøgere
ikke må have overtrådt EU-regler vedr. fiskeri og akvakultur. Ansøger må heller ikke have begået svig
med andre EU-midler.

Hovedregel:
En ansøgning om tilskud under EHFF, vil være uantagelig i en periode, såfremt projektejer
har:
1.

begået ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri

2.

er på listen over IUU registrerede fartøjer

3.

begået alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler

4.

begået en strafbar handling som beskrevet i miljøstraffedirektivet

Ansøger skal derfor udfylde en Antagelighedserklæring og en Svigserklæring. Begge ligger
på hjemmesiden.
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Tidsplan (foreløbig)
Januar 2024
September 2023
December 2022
Oktober 2022

Tilsagn til projekter
Ansøgningsrunde
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Alle projekter er
færdige

Alle projekter er
færdigbehandlet og
tilskud udbetalt

Yderligere hjælp til ansøgningen
Hold øje med hjemmesiden – nye oplysninger og faq vil blive lagt her.
BAR pulje til LAG og FLAG områder I Liv og land
Mail: lagbarpulje@bpst.dk
Tlf.: 41717830
Spørgetime den 24. oktober – flere oplysninger følger.

Tak for i dag
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