Projektpresentation: kl. 16:00-16:25
Möte: kl. 16.30-21:00
Plats: Kommunhuset, Simrishamn
Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad), Bengt Andersson (ideell/Ystad), Carina Almedal
(privat), Karin Lintrup (privat), Lilian Schimmele (offentlig), Linn Thiesen (ideell), Madelene
Johansson (offentlig), Mats Genberg (privat), Patrik Juhlin (privat), Sofie Bredahl (offentlig),
Thorbjörn Sjunneson (offentlig).
Ej närvarande: Patrik Karlsson (ideell), Margareta Fries (ideell), Mats Carlsson (ideell).
Övriga närvarande: Cornelia Berglund och Karin Dahl (personal).

1. LAG-möte 2018
2. Bedömningsprotokoll Utv_ fiskerinäringen 2017-3575 2017-11-30

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna.

Bengt Andersson valdes till justeringsperson.

LAG godkände dagordningen.

Föregående mötesprotokoll från 2017-09-27 lades till handlingarna.

LAG godkände föreslagna mötestider för 2018.

LAG antog följande textändring i utvecklingsstrategin:
LAG ska ha starka skäl för att kunna ändra en rekommendation från AU Fiske.
LAG tar stor hänsyn till rekommendationen vid sin prioritering av projektet.

LAG beslutar att öppna Jordbruksfonden 2018-01-01 och att prioritera projekt utifrån ej
uppfyllda indikatorer. Verksamhetskontoret ska i viss mån arbeta uppsökande för att få in projekt
till insatsområde 2.

Projektnamn

Utveckling av fiskerinäringen i södra Östersjön

Sökande

Livsmedelsakademin

Journalnummer

2017-3575

Kontroll av jäv

Sofie Bredahl anmäler jäv

Kontroll av beslutsmässighet

11 av 15 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader, delmål
1.1-1.4. Projektets syfte är att utveckla och skapa bättre
förutsättningar för det lokala yrkesfisket vilket går väl i linje
med insatsområde 1.

Fond

Havs- och fiskerifonden

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i Havs- och
fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling genom att
insatserna kan bidra till utveckling och tillväxt för det
lokala yrkesfisket.

Villkor

1. Projektägaren är en ideell förening.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget.
5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.

Totalpoäng för urvalskriterier

366

LAG beslut

Bifall

Motivering till beslut

Projektet fick 366 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll Utv_ fiskerinäringen, 20173575, 2017-11-30.
LAG anser att projektet ligger i linje med vår lokala
utvecklingsstrategi med insatser som bidrar till att utveckla
och bevara det lokala fisket.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.

Projektstöd (EU/stat)

2 236 295 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

1 101 458 SEK

Totalt stödbelopp

3 337 753 SEK

TOTAL FINANSIERING

3 337 753 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Projektet är viktigt för det kustnära fisket som befinner sig
i en krissituation. Resultat av projektet kan gagna både
konsumenter, föreningar och företag i hela det utökade
verksamhetsområdet vilket motiverar stödnivån till 100%.

Ideell insats

Ideellt arbete: 990 000 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: Fokusera på kustnära, småskaliga fisket ur
ett miljömässigt perspektiv och samtidigt påverka mot en regelförändring. Ha en tydlig bredd,
både geografiskt genom hela det utökade verksamhetsområdet och bland aktörer.

Projektnamn

Mobilt kulinariskt centrum – Matrum Österlen

Sökande

En God Granne AB

Journalnummer

2016-3930

Kontroll av jäv

Madelene Johansson anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

11 av 15 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är

beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.
Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader
och indikatorer inom samtliga delmål genom samarbete
skapa modell för hur matproducenter, besöksnäringen m.fl.
kan gestalta och arbeta med österlensk mat och
måltidskultur. Det skapas också ytterligare aktiviteter för de
boende i området. Projektet kommer att bidra till att nya
produkter och arbetstillfällen skapas. Projektet går väl i
linje med den lokala utvecklingsstrategin och bidrar till att
målen inom insatsområde 1 uppfylls.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet inom lokalt ledd utveckling
genom att bidra till företagsutveckling och ekonomiskt
tillväxt på landsbygden.

Villkor

1. Projektägaren är ett företag.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan uppfyller inte villkoret om en kostnadseffektiv
och realistisk budget.
5. Ej aktuellt då ansökan inte uppfyllde samtliga villkor.

Totalpoäng för urvalskriterier

266

LAG-beslut

Avslag

Motivering till beslut

LAG förväntade sig att de nerskärningar som efterfrågades
i kompletteringarna skulle innebära ett lägre stödbelopp.
LAG upplever att nya utgifter uppstått som inte behövs för
att projektet ska uppnå sitt syfte och mål.

Inga övriga frågor.

7 mars 2018, kl. 16, Tobaksgatan 11 i Ystad.

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Cornelia Berglund, sekreterare

Karin Dahl, vik. verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Sofie Bredahl, ordförande

Carina Almedal, mötesordförande § 9.1

Justeringsperson

Bengt Andersson, ledamot

Bedömningsprotokoll Utveckling av fiskerinäringen i södra Österjön
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2017-3575
Havs- och fiskerifonden
1. Närproducerat och nya lokala marknader

UrvalsPoäng Viktning Summa Motivering
kriterie

G1

3

G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8

5
2
5
2
3
3
5

4

12

2
10
4
8
4
20
4
8
4
12
6
18
4
20
TOTALT 108

Det är förankrat bland företag, kommuner, organisationer och fiskare men inte bland boende och inte i hela verksamhetsområdet.
I projektledningen finns lång erfarenhet och kompetens av att driva EU-projekt.
Projektet beskriver problematiken kring kön- och åldersfördelningen inom fisket.
Ett stort antal lokala aktörer involveras i projektet och nyttan tillfaller därför en bred allmänhet i verksamhetsområdet.
Projektet bidrar främst till social och ekonomisk hållbarhet men den miljömässiga hållbarheten framgår inte tydligt.
Initiativet kommer från två sektorer: offentlig och ideell. Den privata sektorn kommer in genom lokala yrkesfiskares del i referensgruppen.
Delar i projektet har genomförts tidigare men projektets alla delar bildar en helhet som är innovativ.
Projektet beskriver tydligt vilka näringar och aktörer de ska samarbeta med och hur samarbetet ska se ut.

UrvalsPoäng Viktning Summa Motivering
kriterie

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

5
3
3
3
5
3
5

15
75
12
36
11
33
8
24
6
30
10
30
6
30
TOTALT 258

Projektet beskriver tydligt hur man ska samverka mellan olika näringar och hur man ämnar skapa och testa nya lokala marknader.
Projektet bidrar till kompetensöverförande insatser och till att bevara arbetstillfälle.
Projektets syfte är att skapa bättre förutsättingar för fiskerinäringen genom nya försäljningskanaler.
Projektet bidrar till en ökad framtidstro för lokala yrkesfiskare och restauranger.
Enligt ansökan kan minst ett företag skapas.
Projektet skapar förutsättningar för jobb.
Projektet bidrar till att flera nya produkter eller tjänster skapas.
Maxpoäng Poäng

SUMMERING

160
340
SUMMA 500

Generella urvalskriterier (G)
Specifika urvalskriterier (S)

108
258
366

