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Godkendelse af den lokale aktionsgruppe LAG Bornholm under
landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 samt tilsagn om tilskud til
oprettelse og drift for 2014 og 2015 og projektramme 2015
Godkendelse af den lokale aktionsgruppe LAG Bornholm.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 1. oktober 2014 modtaget den lokale aktionsgruppe
LAG Bornholm ansøgning om godkendelse og godkender hermed ansøgningen.

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af
den lokale udviklingsstrategi
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddeler hermed tilsagn om tilskud til den lokale
aktionsgruppe for 2014. Tilskuddet må anvendes til at dække udgifter forbundet med at mobilisere og
oprette den lokale aktionsgruppe samt forberede og udvikle den lokale udviklingsstrategi.
Tilsagnsbeløb for 2014
Tilsagnet for 2014 er givet for perioden 27. marts 2014 - 31. december 2014. Uforbrugte og
annullerede tilsagnsmidler for 2014 tilfalder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
År
2014

Tilsagn i alt
200.000 kr.

heraf EU-midler (80 %)
160.000 kr.

heraf DK-midler (20 %)
40.000 kr.

Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Landdistriktsfond (EU) 80 pct. og Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter 20. pct.

Tilsagn om tilskud for 2015 til drift af den lokale aktionsgruppe og ramme til indstilling af
projekter til tilskud
Den lokale aktionsgruppe tildeles et en samlet ramme i 2015 på 1.886.570kr. til dækning af den lokale
aktionsgruppes driftsudgifter og til indstilling af projekter til tilskud.
Det samlede forbrug af driftsmidler pr. aktionsgruppe for programperioden 2014-2020 må ved
programperiodens regnskabsmæssige afslutning i 2022 højst udgøre 25 % det samlede udbetalte
beløb til projektilskud og drift af aktionsgruppen. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters
erfaring, at der i løbet af programperioden forekommer tilbageløb af tilskudsmidler som følge af
annullationer, og i lyset heraf meddeler ministeriet en driftsramme svarende til 20 % af
aktionsgruppens samlede ramme. Af denne driftsramme har ministeriet reserveret et beløb, som
udgør aktionsgruppens bidrag til aflønning af de administrative koordinatorer.
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Tilsagnsbeløb for 2015 - drift af den lokale aktionsgruppe
Tilsagnet må anvendes til at dække udgifter forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og
gennemføre den lokale udviklingsstrategi.
Tilsagnet for 2015 er givet for perioden 1. januar - 31. december 2015.
År
2015

Tilsagn i alt kr.
354.855kr.

heraf EU-midler (80 %)
283.884kr.

heraf DK-midler (20 %)
70.971kr.

Tilskuddet består af midler fra Den Europæiske Landdistriktsfond (EU) 80 pct. og Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter 20. pct.

Projektramme for 2015 – ramme til indstilling af projekter til tilskud
Rammen til indstilling af projekter til tilskud for 2015 er givet for perioden 1. januar - 31. december
2015. Uforbrugte og annullerede midler, det ikke er genanvendt i 2015, bortfalder ved finansårets
udløb pr. 31. december 2015, jf. budgetloven.
År
2015

Ramme i alt kr.
1.509.256kr.

heraf EU-midler (80 %)
1.207.405kr.

heraf DK-midler (20 %)
301.851kr.

Budgettet består af midler fra Den Europæiske Landdistriktsfond (EU) 80 pct. og Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter 20. pct.

Betingelser for tilsagn om tilskud i 2014 og 2015
Det er en betingelse,














at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte oprettelse
eller drift af den lokale aktionsgruppe, jf. §§ 21 og 22.
at fakturaer og regninger udstedt til den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettiget.
at den lokale aktionsgruppes godkendelse opretholdes,
at bestyrelsen i tilsagnsperioden på forlangende afgiver erklæring om, hvorvidt betingelserne
for tilskud fortsat er opfyldt,
at bestyrelsen uden ugrundet ophold skriftligt giver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud,
at de i udbetalingsanmodningen anførte omkostninger vedr. tilsagnet for 2014 er direkte
relateret til at mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe samt forberede og udvikle den
lokale udviklingsstrategi.
at de i udbetalingsanmodningen anførte omkostninger vedr. tilsagnet for 2015-tilsagnet er
direkte relateret til at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale
udviklingsstrategi,
at alle anførte omkostninger er rekvireret og afholdt inden for den i tilsagnet fastsatte
tilsagnsperiode,
at alle anførte omkostninger kan dokumenteres betalt,
at alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse
med aktionsgruppens bogføring,
at, hvor dette er relevant, reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt,
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at der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil
svarende afholdte omkostninger,
 at eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med
beregningsgrundlaget i henhold til statens regler,
 at alle anførte omkostninger er opgjort inkl. moms med mindre den lokale aktionsgrupper ikke
bærer momsen endeligt.
 at der ikke ydes andre EU-finansierede tilskud til udgifter forbundet med at
1. mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe,
2. forberede og udvikle den lokale udviklingsstrategi, eller
3. drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi
end det i udbetalingsanmodningen anførte,
 at tidsforbruget for lønnede medarbejdere er registreret i et tidsregistreringssystem,
 at alle udgifter forbundet med at
1. mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe,
2. forberede og udvikle den lokale udviklingsstrategi, eller
3. drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi
er specificeret i dokumentationen for afholdte udgifter, jf. vejledning om oprettelse og drift af lokale
aktionsgrupper.
 at den lokale aktionsgruppe anbringer et oplysningsskilt ved aktionsgruppens sekretariat i
overensstemmelse med regler i punkt 2 i bilag XII, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013.
 at den lokale aktionsgruppe overholder betingelserne for indstilling af projekter til tilskud til
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
 at den lokale aktionsgruppe hvert år udarbejder et regnskab og en beretning for det forgangne
år samt drifts- og likviditetsbudget for det kommende år,
 at regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor for det
fremlægges sammen med den tilhørende revisionsprotokolfor generalforsamlingen til
godkendelse.
 at den lokale aktionsgruppe sender kopi af det godkendte regnskab med tilhørende
revisionsprotokol, beretning, budget, referat af generalforsamlingen og oversigt over
bestyrelsens sammensætning, således at materialet er Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter i hænde senest den 1. juni det følgende regnskabsår.
 at den lokale aktionsgruppe, hvis den søger om acontoudbetaling, inden den 1 marts det
følgende regnskabsår indsender dokumentation for anvendelsen af udbetalte acontobeløb i
det foregående år til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud
Udgifter forbundet med at mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe samt forberede og udvikle
den lokale udviklingsstrategi med virkning fra den 27. marts 2014 er tilskudsberettigede.
Der refunderes kun køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt, og som klart kan
henføres til en aktivitet, der er forbundet med at
1. mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe,
2. forberede og udvikle den lokale udviklingsstrategi, eller
3. drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi.
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Fakturaer og betalingsdokumentation skal som følge deraf være dateret og specificeret således, at
udgiften klart kan henføres til den omhandlede aktivitet.

Ansøgning om udbetaling at tilskud til udgifter der er afholdt i 2014
Den lokale aktionsgruppe kan i 2014 afholde tilskudsberettigede udgifter, der er forbundet med at
mobilisere og oprette den lokale aktionsgruppe samt forberede og udvikle den lokale
udviklingsstrategi. Kun fakturaer udstedt til den lokale aktionsgruppe kan indgå i tilskudsgrundlaget.
Refusion af udlæg
Er udgifter afholdt er andre institutioner, skal aktionsgruppen bede udlægshaveren (f.eks. kommunen)
om at viderefakturere til aktionsgruppen. Aktionsgruppen sender hermed en anmodning om udbetaling
på baggrund af dokumenterede betalte udgifter til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Ansøgning om udbetaling af tilskud
Ansøgning om udbetaling af tilskud kan ske enten som acontoudbetaling (forskudsudbetaling), eller på
baggrund af dokumenterede betalte udgifter.
a) Vælger aktionsgruppen acontoudbetalingen skal dette ske på baggrund af et budget fra den
lokale aktionsgruppe. Ansøgning om acontoudbetaling skal ske på et særligt skema, der er findes
på ministeriets hjemmeside her. Ansøgningen skal sendes til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Der kan pr. kvartal højest søges udbetalt et beløb, der svarer til det forventede
forbrug i det givne kvartal.
Aktionsgruppen skal dokumentere anvendelsen af acontobeløbene. Dokumentationen skal
sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 1. marts 2015 på et særligt skema,
der findes på ministeriets hjemmeside her.
b) Vælger aktionsgruppen udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter sker dette på
baggrund af allerede afholdte udgifter. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt
skema, der findes på ministeriets hjemmeside her. Ansøgningen skal sendes til Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter.

Ansøgning om udbetaling at tilskud til udgifter der er afholdt i 2015
Den lokale aktionsgruppe kan i 2015 afholde tilskudsberettigede udgifter, der er forbundet med at
drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi. Kun fakturaer udstedt til
den lokale aktionsgruppe kan indgå i tilskudsgrundlaget.
Ansøgning om udbetaling af tilskud kan ske enten som acontoudbetaling (forskudsudbetaling), eller på
baggrund af dokumenterede betalte udgifter.
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Udgifter i 2015 der er forbundet med drive af den lokale aktionsgruppe og gennemføre
den lokale udviklingsstrategi.
Fakturaer skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettiget.
Udgifter forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale
udviklingsstrategi kan tidligst ske fra den 1. januar 2015.
Anmodning om udbetaling af tilskud kan ske enten som:
a) acontoudbetaling (forskudsudbetaling), eller
b) på baggrund af dokumenterede betalte udgifter.

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis








betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf. §§23-25.
den lokale aktionsgruppe har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet
oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med godkendelsen,
den lokale aktionsgruppe tilsidesætter sine forpligtelser efter landdistriktslovens § 11, stk. 2,
den støttede koordinator anvendes til andre formål end forudsat i den lokale
udviklingsstrategi eller
underretningspligten efter § 33 ikke overholdes.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter træffer afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved
opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for
meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket
betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.
Retsgrundlag
Afgørelsen er truffet i medfør af §§ 13 og 21-22 i bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om
oprettelse og drift lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet i perioden 2014-2020.

Med venlig hilsen,

Rita Munk
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Erklæring, j.nr. XXX
Bestyrelsen for aktionsgruppen bedes med sin underskrift erklærer sig indforstået med de vilkår, der
er nævnt i tilsagnet. En kopi af underskrevet dokument bedes indsendt til netvaerkscenter@mbbl.dk,
inden 4 uger fra tilsagnsbrevets dato.
Undertegnede erklærer herved,
 at bestyrelsen for aktionsgruppen ønsker at modtage dette tilsagn om tilskud på de anførte
betingelser,
 at de oplysninger, bestyrelsen for aktionsgruppen har afgivet, er rigtige, og hvor disse er gengivet i
dette tilsagn, er gengivelsen korrekt,
 at bestyrelsen for aktionsgruppen ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
 og at forudsætningerne for at ansøge om tilskud er opfyldt.

Sted og dato:

Formandens underskrift *):
Sted og dato:

Bestyrelsesmedlems underskrift *)
Sted og dato:

Bestyrelsesmedlems underskrift *)
*) Underskrifter/tegningsret, jf. aktionsgruppens vedtægter
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