
Forretningsgangsbeskrivelse for mellemfinansiering af LAG-projekter

Formål
Nærværende forretningsgangsbeskrivelse fastlægger proceduren omkring kommunens mellemfinansiering
af LAG-projekter.

LAG-projekter
Ministeriet  for By,  Bolig  og Landdistrikter involverer lokale kræfter i  arbejdet med at udvikle Danmarks
landdistrikter  gennem  Landdistriktsprogrammet  for  perioden  2014  -2020.  Det  sker  via  26  lokale
aktionsgrupper (LAG) fordelt over hele landet.  Formålet med Landdistriktsprogrammet er at skabe vækst og
nye arbejdsplader.

De  lokale  aktionsgrupper  (LAG)  styre,  koordinerer  og  indstiller  projekter  til  at  få  tilskud  indenfor  en
ministeriel tildelt ramme.

Da LAG-tilskuddet udbetales bagudrettet på grundlag af projektets faktiske udgifter, kan/vil der være behov
for mellemfinansiering af udgifterne.

Kommunal mellemfinansiering
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastlægger i deres vejledning ”Vejledning om ansøgning om tilsagn
om  tilskud  og  ansøgning  om  udbetaling  af  tilskud,  til  projekter  vedrørende  job-  og  vækstskabende
erhvervsudvikling  som  forbedring  af  rammevilkårene  i  landdistrikterne  –  Marts  2015”  proceduren  for
projekternes  eventuelle  anvendelse  af  mellemfinansiering.  For  mere  detaljerede  beskrivelser  skal  der
generelt henvises til den nævnte vejledning.

Ministeriets fastlagte procedure, som følges af kommunen, er i kortfattet udgave følgende:

1. Tilsagnshaver søger tilladelse hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at kommunen helt
eller  delvist  lægger  ud  (mellemfinansierer)  for  projektets  udgifter  frem  til  udbetaling  af  LAG-
tilskuddet.

2. Der udarbejdes en transport for LAG-tilskuddet. Tilsagnshaver udfylder transportformularen (for en
tidsubegrænset periode)  og sender denne til  NaturErhvervstyrelsen med kopi  til  orientering for
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  Når transporten er noteret i  NaturErhvervstyrelsen vil
LAG-tilskuddet blive udbetalt direkte til kommunen.

3. Tilsagnshaver afleverer fakturaerne til kommunen, som betaler fakturaerne (der skal være udstedt
til tilsagnshaver).

4. Når kommunen har betalt alle fakturaer, udfærdiger kommunen en faktura til tilsagnshaver på det
mellemfinansierede beløb.

5. Tilsagnshaver  sender  anmodning  om  udbetaling  af  tilskud  til  Ministeriet  for  By,  Bolig  og
Landdistrikter vedlagt de originale fakturaer og fakturaen fra kommunen.

6. Når kommunen har modtaget LAG-tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen fremsender tilskudshaver
besked til NaturErhvervstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Erhverv om ophør af transporten.
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Sagsgang i kommunen
I  kommunen er det Koncernøkonomi og Vækst der forestår sagsbehandlingen omkring den kommunale
mellemfinansiering.

Der oprettes en ny mellemregningskonto for hvert projekt som mellemfinansieres.

I en note til regnskabet oplyses størrelsen på kommunens udestående ultimo året.

LAG-projekter, hvor mellemfinansieringen udgør mere end 250.000 kr.
For større LAG-projekter, hvor kommunens mellemfinansiering udgør mere end 250.000 kr., foretages en
eller flere besigtigelser af projektets fysiske stade afhængig sagens størrelse og art.

Såfremt der herved er noget at bemærke kontaktes LAG Halsnæs-Gribskov for en vurdering af/stillingtagen
til det videre forløb.

Såfremt noget taler derfor, foretages besigtigelse af projekters fysiske stade uanset mellemfinansieringens
størrelse.

LAG-projekter fælles for Gribskov og Halsnæs Kommuner
Ved LAG-projekter, som er fællesprojekter for Gribskov og Halsnæs kommuner, aftales på forhånd mellem
kommunerne og tilsagnshaver, hvordan en eventuel mellemfinansiering håndteres og fordeles. 

Adresser m.m.

Koncernøkonomi og Vækst
Rådhuspladsen 1
3300  Frederiksværk
Tlf.: 4778 4000
http://halsnaes.dk/
mail: mail@halsnaes.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
LAG-sekretariatet
Slotsgade 1
4800 Nykøbing Falster
Tlf.:  3392 2900
www.livogland.dk

NaturErhverstyrelsen
Nyropsgade 30
1780  København V
Tlf.:  3395 8000
www.naturerhver.fvm.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters vejledning: 
http://livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/1._version_projektvejledning_land
_klar_til_at_laegge_paa_hjemmesiden.pdf

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters skema for notering af transport: 
http://livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/aktiv_standardtransport_enkeltbetaling2.pdf
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