Tilsagn 2015
LAG Struer-Holstebro har givet tilsagn til 13 projekter i 2015 på over 2,6 millioner.
Herunder kan du læse korte beskrivelser af de støttede projekter, som kan være til
inspiration for et projekt i dit lokalområde.

1. Formidlingsfyrtårnet i Oddesund
Naturoplevelser, lokal identitet og styrket turisme
Projektet etablerer et naturrum – et fyrtårn – for
innovativ og nytænkende formidling af historie- og
naturoplevelser i Oddesund. Formidlingsfyrtårnet
kobler Oddesunds natur og historie sammen og
udgør en samlet formidlingsportal, der inspirerer den
besøgende til at komme ud i landskabet, bruge
naturen og få ny viden om områdets naturmæssige
værdier og krig- og kulturhistorien.
Fyrtårnet vil både skabe jobs, bidrage til etablering
og udvikling af små virksomheder samt fremme den
lokale identitet gennem landsbyfornyelse.
Ansøger for projektet: Struer Kommune
Projektets totale omkostninger: 4.439.070 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

2. Motorikområde for mindreårige
Ansøger for projektet: NSK Naur-Sir-

NSK Naur-Sir-Krunderup har fået tilskud til at
Krunderup
optimere et multiområde fra 2013 bagved Sir
Projektets totale omkostninger: 321.216 kr.
Lyngbjerg Centeret. Projektet er et
motorikområde for mindreårige, som indeholder
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 50.000 kr.
et klatretårn, et lokomotiv, vippedyr og underlag.
Området tilgodeser de mindreårige, så behovet dækkes i alle aldersgrupper og styrker den
fælles identitet og stolthed, som er en motivationsfaktor for at være aktiv og social.

3. Samlingsstedet i Bur
Bur Forsamlingshus har taget initiativ til at
Ansøger for projektet: Bur Forsamlingshus
vende den negative befolkningsudvikling i
Projektets totale omkostninger: 2.038.381 kr.
landsbyen ved at renovere forsamlingshuset,
så man kan tilbyde et mødested. Huset er
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 200.000 kr.
blevet renoveret med nyt køkken,
handicapvenlig indgang, en ny café samt
energirenovering af eksisterende bygninger.
Det betyder at både byens borgere og besøgende til området har et socialt mødested og
ikke mindst spisested. Derudover tilbydes stedet til fester, teater og møder.

4. Pop-up Restauranter
God lokal mad til turisterne på vestkysten
Undersøgelser viser, at turister langs vestkysten oplever et madudvalg af lav kvalitet og
høj pris præget af friture og fastfood. Pop-up restauranterne er et forsøgsprojekt, som
sætter fokus på det gode værtsskab og sælger lokale madoplevelser til turister. Dette er
med til at markedsføre vores madkultur og sikre omsætningen i turist- og fødevareerhverv
i og omkring turistområderne ved Vestkysten og Limfjorden.
Pop-up restauranterne drives af lokale restauratører, dvs. kroer og restauranter længere
inde i landet, hvor turisterne ikke nødvendigvis kommer.
Ansøger for projektet: VIFU
Projektets totale omkostninger: 385.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 96.250 kr.

5. Nordvestjyllands spisekammer
I forbindelse med etablering af et nyt slagteri for tungt fjerkræ, vil der blive etableret en
delikatesseforretning og webshop, som sælger lokale fødevarer fra Vestjylland. Desuden
etableres et cafémiljø med udsigt over Struers havnemiljø. Ved at samle mange råvarer fra
lokale gårdbutikker i en delikatesseforretning, skabes der god synergi og godt samarbejde
via en fælles platform for salg af varerne.
Ansøger for projektet: Dansk And A/S
Projektets totale omkostninger: 900.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 360.000 kr.

6. Det mobile arbejdsordresystem
Udvikling af et mobilt arbejdsordresystem som en app, der letter hverdagen for
medarbejdere, som arbejder uden for virksomhedens adresse og uden for byområderne.
Medarbejderne kan kommunikere med deres ledere og fremsende arbejdsopgaver,
materialelister og kontrollister elektronisk. Dette medvirker både til øget produktivitet, som
skaber flere arbejdspladser, samt mindsket miljøbelastning på grund af mindre kørsel.
Ansøger for projektet: Arka Software ApS
Projektets totale omkostninger: 600.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 120.000 kr.

7. Geopark Vestjylland
Egnens naturressourcer og landskaber samles under et stærkt brand. De attraktioner der
knytter sig til landskabet og kulturarven i Vestjylland får en platform at bygge på, idet
Geoparken er en frontløber, når det gælder natur- og geoturisme. Flere mennesker får
glæde af naturområder og formidlingen i af landskabet, og samtidig inspireres til nye
virksomheder.
Geoparken vil øge antallet af internationale besøgende ved optagelse i European Geopark
Network, hvor erfaringer fra bl.a. Tyskland viser, at etableringen af en geopark øger
omsætning og beskæftigelse markant.
Geoparken bygger på bred lokal opbakning og samarbejde på tværs af kommunegrænser
og LAG’er. Vestjyllands naturarv aktiveres og Geoparken hjælper med at svare på
spørgsmålet om hvad vi skal leve af i fremtiden.

Ansøger for projektet: Lemvig Kommune
Projektets totale omkostninger: 4.335.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 378.000 kr.

8. Aktivitetsplads i Linde
Linde er en landsby i Vestjylland med 403 indbyggere, der som den eneste landsby i
Struer har haft en positiv befolkningstilvækst i 2014. Linde investerer i øget social
sammenhængskraft i lokalområdet ved opførelsen af en aktivitetsplads med vipper,
gynger, sandkasse, boldbaner, hytte, bålsted, borde og bænke, vandpost mm.
Projektet forventes at have en positiv indvirkning på unge familiers lyst til at vælge netop
Linde som fremtidig basis. Derudover vil pladsen kunne få turister til at stoppe op og nyde
et par timer i byen, samt få beboere fra de
andre lokalområder til at komme til byen og
nyde den lille oase.

Ansøger for projektet: Linde og Omegns Borgerforening
Projektets totale omkostninger: 535.020 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 125.000 kr.

9. Gårdbutik med besøgslokale og toiletforhold
Ved at etablere gårdbutik og besøgslokale med udskænkning, forventes en øget
produktion af øl og nye produkter, samt en helt ny turistattraktion til området. Dette
resulterer i udvikling af mikrovirksomhed og herved forventes skabelse af flere
arbejdspladser i virksomheden. Derudover er gårdbutikken et salgssted for andre lokale
produkter og medvirker derved til øget omsætning hos flere og samt markedsføring.
I turistsæsonen vil der være åbent for
rundvisninger i bryggeriet, samt
udskænkning.
Målet er også at sælge andre lokale
fødevarer i gårdbutikken, fx is, honning
o.a. i samarbejde med andre lokale
producenter. Der vil blive
arrangementer med lokalt musik, mad
og drikke for turister.
Ansøger for projektet: Geddal Gaardbryggeri
Projektets totale omkostninger: 110.000 kr.

Projektet danner rammen for en helt ny
type turistattraktion i området.

Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 44.000 kr.

10. Landsby Laboratoriet
I Idom-Råsted har man lavet et landsbylaboratorium, hvor landsbyens DNA sættes under
lup. Her bliver det undersøgt hvilke parametre det er, der skaber sammenhæng, synergi,
vækst og udvikling i en landsby. Samtidig er det med til at skabe stærke fortællinger om
diversitet og mangfoldighed, der kan medvirke til en bæredygtig fremtid.
Laboratoriet består blandt andet i landsbymøder, hvor borgerne har et diskussionsforum,
hvor landsbyens DNA kan udvikle sig.
Projektet skal være med til at brande byen og øge
interessen for tilflytning idet Idom-Råsted er en
landsby i fremdrift.

Ansøger for projektet: Idom-Råsted Borgerforening
Projektets totale omkostninger: 1.075.000 kr.
Bevilget tilskud: 200.000 kr. (øvrige midler)

11. Den gamle skole

Mulighedernes hus

Ansøger for projektet: Den Gamle Skole

I Sdr. Nissum anvendes den gamle skole til
sognets bedste. Skolen er blevet renoveret og
Projektets totale omkostninger: 365.886 kr.
fungerer som vuggestue, børnehave og
Bevilget tilskud: 90.000 kr. (øvrige midler)
fritidsskole. Derudover skal stedet være åbent for
nye muligheder for lejerskoler, træningslejre,
familiesammenkomster ved at have et bredt
aktivitetstilbud både i naturen, på fjorden i multihallen og meget mere.
Dette medvirker både til øget turisme, øget omsætning i lokale butikker og øget tilflytning til
området.

12. Handbjerg Marina Formidlingscenter for vand, bevægelse og læring
Handbjerg Marina er Holstebro
Kommunes nyetablerede Marina; et
oplevelsesfyrtårn der er skabt og drevet af
frivillige og lokale ildsjæle. Stedet udvikles
gennem etablering af grejbank og
opbevaring, omklædningsfaciliteter for
Kitesurfere mv., barfodssti,
handikaprampe og informationsportal.
Projektet har skabt en socialøkonomisk
virksomhed, der varetager drift, udlejning,
transport og vedligeholdelse samt
formidling af naturoplevelserne.

Ansøger for projektet: Handbjerg Marina
Projektets totale omkostninger: 1.340.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 250.000 kr.

13. Sevel Kalkværk Bevaring og formidling af et stykke industrihistorie
Den historiske arv efter kalkudvindingen i Bjergbys nordlige udkant er værd at bevare og
formidle. Områdets tilbageværende bygninger bærer i høj grad præg af tidens tand. Derfor
er der behov for at sikre bygningerne mod vind og vejr.
Områdets industrihistorie har en væsentlig værdi og interesse som skal fortælles og vises
for brugerne af Stampestrømstien. Denne sti leder besøgende gennem landskabet, men
der er behov for at formidle områdets specielle geologiske tilblivelse. Både den oprindelige
naturhistoriske, og den menneskeskabte industrihistoriske.
Projektet øger samtidig kendskabet til
området Herrup-Bjergby som et
attraktivt lokalsamfund til bosætning
for både unge og gamle.

Ansøger for projektet: Sevel Kalkværk
Projektets totale omkostninger: 501.400 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 250.700 kr.

