Tilsagn 2016
LAG Struer-Holstebro har givet tilsagn til 12 projekter i 2016. Herunder kan du læse korte
beskrivelser af de støttede projekter, som kan være til inspiration for et projekt i dit lokalområde.

1. Art B&B
Hanne Arberg har lavet en Art Bed &
Breakfast i forbindelse med sit galleri i
Staby. Her kan professionelle kunstnere
få mulighed for et arbejdsophold i atelieret samt udstille og lave events i byen.
Disse indtryk kan de tage med tilbage
hvor de kommer fra.
Stedet skal give forbipasserende en
grund til at stoppe op og blive i Staby i
en kortere eller længere periode. På den
måde får borgere og turister mulighed
for at opleve forskellig kunst of kunstnere i galleriet samtidig med, at kendskabet til den naturskønne egn og dens muligheder vokser i kunstnerkredse.

Ansøger for projektet: Galleri Hanne Arberg
Projektets totale omkostninger: 100.000 kr.
Bevilget støtte: 27.000 kr. (øvrige midler)

2. Ændring af hal til smedeværksted
JTN-Staal i Borbjerg har fået støtte til at renovere Ansøger for projektet: JTN Stål, Borbjerg
og omdanne en gammel hal til produktionslokale.
Projektets totale omkostninger: 1.000.500 kr.
På den måde kan JTN-staal udvide sine forretningsopgaver og derigennem få flere opgaver.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 250.125 kr.
Desuden udvides kundeporteføljen og det skaber
flere arbejdspladser. I sin helhed er ideen, at
virksomheden i den henseende er at være mere veldreven og moderne smedevirksomhed.

3. Udvinding af Limfjordssalt
Salt bruges verden over til madlavning, hudpleje, kurbade, konservering og rengøring såvel som optøning. I Limfjorden er saltindholdet i vandet særdeles højt. Ca. 3 % af dette
vand er salt, og dette bruges i et lokalt produkt ud fra en oldgammel teknik: At udvinde salt
fra naturens egne råvarer. Salt bruges ikke kun til madlavning, men i særdeleshed også til
fx helse.
Der etableres et hus,
hvor fjordvand fordampes til brugbart
saltvand til bearbejdning i sydekar.
Dette er både en arbejdsplads og et oplevelsessted for turister
og besøgende.
Ansøger for projektet: Hop & Rul, Thyholm
Projektets totale omkostninger: 140.000 kr.
Bevilget støtte: 56.000 kr. (øvrige midler)

4. Hedekaffe
I Ulfborg har man genbrugt ældre bygninger til en café og et kafferisteri, som skal trække
turister fra baglandet ind i kommunen. Turister som ellers ville blive i sommerlandet. Der er
brugt mere end 1½ år på at produktudvikle kaffen, herunder udvælgelse af de rigtige bønner, finde frem til den korrekte blanding samt optimere ristningen, for at få den bløde langtidsvirkende smag, som er Hedekaffens særlige kendetegn. Showroomet i Ulfborg er stedet, hvor besøgende kan følge kaffens tilblivelse, lige fra rå-bønnernes sortering,
over ristningen, til malingen, og afsluttende
med pakningen i poser, som de besøgende
så kan købe.

Ansøger for projektet: Hedekaffe Aps
Projektets totale omkostninger: 777.648 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 200.000 kr.

5. Lokale smagsoplevelser for turister
Fødevareoplevelser er et af de helt store emner inden for turisme, men mange mindre turisme- og fødevareaktører har for lidt kendskab til markedsføringen af deres oplevelser.
Når man så kan koble fødevaren til en lokal oplevelse og til Geopark-brandet, begynder
det at være nogle stærke synergier, der kan komme i spil. I Geopark Vestjylland er der
nogle helt særlige smage af salte og mineraler i luften og jorden, som påvirker de råvarer,
der dyrkes her arv.
Projektet er at udvikle strategiske partnerskaber mellem konsulenter og virksomhederne, så markedsføringen kan styrkes og
dermed salget.
Ansøger for projektet: Break Point v/Karin Juul
Jensen
Projektets totale omkostninger: 130.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 50.000 kr.

6. Jegindø Fjordbad
Jegindø Fjordbad danner bro mellem det traditionelle fiskesamfund og turisterhvervet.
Øens kultur er bygget på et solidt fundament af mange hundrede års fiskeri. Vi bygger på
skuldrene af den gamle kultur, hvor et fjordbad i det gamle havnemiljø, skaber et fællesskab og et nyt samlingspunkt for øen og omegns beboere og for turister – sådan som havnen altid har gjort på Jegindø. Her kan
Ansøger for projektet: Den selvejende inst. Jegindø Havn
de bade året rundt.
Projektets totale omkostninger: 3.738.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 300.000 kr.
Øvrige midler: 150.000 kr.

7. Dueholm ismejeri
Dueholm Ismejeri har etableret et mejeri på deres går, hvor
forbrugerne føres direkte til det sted, hvor deres produkter
kommer fra.
Specialisen sælges i en gårdbutik, så man kan se hvor
mælken kommer fra. Der er lavet en specielafdeling med de
køer, som leverer mælken til isen, så man får en helhedsoplevelse af produktet.
Målet er at skabe et kendskab til Dueholm Ismejeri, som et
mejeri hvor dyrevelfærd og kvalitet er i højsædet.
Ansøger for projektet: Dueholm Ismejeri
Projektets totale omkostninger: 1.000.000 kr.

Det er vigtigt, at vores kunder kan se, at dyrene har det godt. Dette skal være med til at
skabe ismejeriets brand.

Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 200.000 kr.

8. Borgerhuset Hogager
I et samarbejde mellem Hogager Borgerforening og Hogager Menighedsråd skabes et
borgerhus med optimale forhold for samvær og kulturel udfoldelse.
Satsningen på et nybygget borger- og kulturhus ligger også fint i tråd med Holstebro
Kommunes visioner om, at det skal være ligeværdigt og attraktivt at bo i landsbyerne. Initiativer i landsbyerne skal bygge på stedbundne ressourcer, værdier og kvaliteter, for herved at fremme det gode liv i kommunen.
Menighedsrådet er blevet doneret en grund som ligger lige overfor kirken, hvor der er
smukke gamle træer og udsigt over markerne. Menighedsrådet har tilbudt at det nye borgerhus kan bygges der. Det er en unik mulighed for at samle alle byens faciliteter på ét
smukt sted: Her vil borgerhus,
menighedshus, festhus, mødested, legeplads, grillplads, byhave,
graverkontor, p-pladser, overnatningsmulighed mm kunne findes
på et og samme sted.

Ansøger for projektet: Hogager Borgerforening
Projektets totale omkostninger: 6.242.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 300.000 kr.

9. Midt- og Vestjyske Fødevaresamarbejde
Den midt- og vestjyske del af regionen er kendt
som Danmarks spisekammer. Målet med dette
projekt er at få etableret og faciliteret samarbejder, der vil resultere i, at der bliver udviklet
nye lokale fødevareprodukter, services og arbejdspladser og afsætningsmuligheder.

Ansøger for projektet: Business Region Midt
Vest
Projektets totale omkostninger: 1.700.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 300.000 kr.

Ved at understøtte de eksisterende fødevarevirksomheder, netværk, hubs og aktiviteter samt sikre en sammenhængskraft
og samarbejde imellem dem bliver de understøttet og er samtidig drivere for, at der bliver etableret nye virksomheder og initiativer.
Et endnu tættere samarbejde mellem de lokale videnleverandører, uddannelsessteder, kommuner og virksomheder er med til
at øge synligheden og sætte fokus på områdets mange styrker
og kvaliteter på hele fødevareområdet og dermed fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, herunder også iværksættere.
Det tætte samarbejde på tværs vil desuden medvirke til, at de midt- og vestjyske råvarer,
produkter og færdigvarer i stigende grad anvendes i områdets offentlige bespisning.

10. Jernhætte Maskine
The Bar Brand er en af de førende på lysmarkedet, og de
sælger over 2.000.000 oliebeholdere via grossister i Europa. Firmaet har fået støtte til
indkøb af en ny maskine, som
gør at produktet kan produceres billigere og kan salget
øges samt sikre flere arbejdspladser i fremtiden.
Ansøger for projektet: The Barbrand.com ApS
Projektets totale omkostninger: 1.500.502 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 200.000 kr.

11. Vandrenålen
Vandrenålen er et projekt, der kan
sammenlignes med geocaching, hvor
man med sin telefon eller GPS skal vinde forskellige punkter i naturen. Med
vandrenålen er det i stedet stempler der
er placeret fysik i naturen. Når man har
stemplet nok stempler på forskellige
lokaliteter vil man få tildelt en vandrenål.
Projektet bliver igangsat i hele Struer
Kommune.

Ansøger for projektet: THYHOLM - Foreningen for
udvikling og sammenhold
Projektets totale omkostninger: 150.100 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 75.050 kr.

12. Bibliotek til folket
Frivillige i Skave har udtænkt en ny måde til lave bibliotek på, nu hvor bogbussen ikke
længere kører rundt i landdistrikterne. Skolebiblioteket udvidet og gøre åbent for alle . Det
bliver ikke bare et bibliotek, men også et socialt værested for byen. I den forbindelse ønskes i samarbejde med Holstebro bibliotek at indkøbe et elektronisk udlåns-bogskab som
kan benyttes af borgerne udenfor skolebibliotekets åbningstid. Skabet giver mulighed for at
låne bøger, men det kunne også være andre ting som badmintonketsjer, håndbold osv.
hvis man vil prøve en sportsgren af inden man køber sportsudstyr.
Derudover arbejdes der med frivillige boghentere som kunne hente bestilte bøger på hoved biblioteket en gang om ugen for primært ældre som ikke kan komme til hovedbiblioteket, samt vuggestue, børnehave og dagplejer som ikke kan komme til hovedbiblioteket.

Ansøger for projektet: Skave Borgerforening
Projektets totale omkostninger: 200.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 75.000 kr.

