Hør om mulighederne for at søge midler til en forretningsidé eller projekt
Hvad har en campingplads, chokolade og et snedkerværksted til fælles? De har alle haft en
idé, som har formået at skabe både liv og vækst i et lokalområde – og så har de fået støtte
til at få deres forretningskoncept eller idé til et projekt gjort muligt. Der er nu nye midler fra
LAG til projekter og idéer, der kan være med til at skabe liv og vækst i Sorø Kommune.
Mandag den 24. februar 2020 inviterer Sorø Erhverv og LAG Midt-Nordvestsjælland derfor
til orienteringsmøde kl. 16.30 på Sorø Rådhus. Her kan du blive klogere på, hvad LAGordningen er, hvilke projekter der kan modtage støtte, og hvordan du ansøger om at få andel i LAG-midlerne. Den almene pulje på knap 4 mio. kr. har ansøgningsfrist 27. marts 2020.
Bliv klogere på, hvordan LAG-ordningen fungerer
Er du ny i forhold til LAG-ordningen, får du chancen for at blive klogere på, hvad det går ud
på, og hvordan dit projekt måske kan komme i betragtning til støtte. Kort fortalt er LAG (Lokale AktionsGrupper) Midt-Nordvestsjælland sat i verden for at skabe landdistriktsudvikling i
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommune. Det gør de bl.a. ved at dele ud af
EU-midler. På orienteringsmødet får du en basal forståelse af, hvordan ordningen fungerer,
og hvordan du helt konkret sender en ansøgning af sted.
Vel mødt!

På LAG Midt-Nordvestsjællands hjemmeside https://lag-midtnordvestsjaelland.dk/projekter/ kan du læse
mere om ordningen og se et udsnit af de projekter, de hidtil har støttet.

Dato:
24. februar 2020
Tid:
16.30-18.00

Sted:
Sorø Rådhus, lok.
273, Rådhusvej 8,
4180 Sorø
(indgang via Absalonsgade 17)

Vært:

Tilmelding på:

Sorø Erhverv & LAGMidt-Nordvestsjælland

LAG MidtNordvestsjællands
hjemmeside senest
den 21. februar.

Spørgsmål:
Laila B. Carlsen
Tlf.: 20 26 50 81
lbc@soroe.dk
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