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14.05 2007 
Til alle der forventer at blive inddraget 

i etablering og/eller drift af en lokal aktionsgruppe (LAG)  
i det nye Landdistriktsprogram 2007 - 2013 

 
 

 
Uanset om du er politiker, offentlig ansat, involveret i forenings- eller organisationsarbejde, ildsjæl, 
almindelig borger eller virksomhedsejer, har vi udviklet en række tilbud, som du kan få gavn af, 
hvis du på den ene eller anden måde bliver inddraget i opstarten af en LAG i dit område. 
 
 
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) tilbyder: 
 

• at stå telefonisk til rådighed med vores erfaringer fra LEADER+ perioden 2000-2006, hvor 
arbejdet i de lokale aktionsgrupper var i centrum 

 
 

• at deltage med oplæg om erfaringer fra LEADER+ perioden (eksempelvis på informations-
møder og generalforsamlinger eller ved et af de første møder i de lokale aktionsgrupper, 
efter de er dannet) 

 
 

• at give konkret sparring til opstartsprocessen med henblik på at sikre så god en opstart 
som muligt (fra nu af og et stykke ind i efteråret, da det er i denne tidsperiode opstarten 
vil finde sted) 

 
 

• et uddannelsesforløb for koordinatorer og medlemmer af lokale aktionsgrupper, hvor der 
bliver mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagere på tværs af landet (flere oplys-
ninger herom følger, når endelig bekendtgørelse er trådt i kraft)  

 
 
Tid, sted, indhold og evt. pris aftales individuelt eller med grupper. 
 
IFUL har omfattende erfaring med forskning og udvikling i landdistrikter. Instituttet har bl.a. været 
værtsinstitution for det nationale netværkscenter under LEADER+ programmet. Herved opnåede vi 
stor viden og erfaring med etablering og drift af de 12 danske LAGs og internationale 
samarbejdspartnere. Ligeledes deltog vi i udarbejdelse af informationspjecen LEADER i Spil om 
fælles erfaringer beregnet til fremtidens LAGs i det nye Landdistriktsprogram. Endelig har vi selv 
udarbejdet en rapport om emnet. 
 
Se informationspjecen LEADER i Spil her
Se rapporten ”Det handler om at få en plan til at virke..." Undersøgelse af de danske lokale 
aktionsgrupper i LEADER+ her
 
 
På denne baggrund er vores tilbud til dig/jer en passende blanding af: praksiserfaringer på alle 
niveauer, internationalt udviklingsarbejde gennem 5 år og teoretisk ballast. 
 
 
 
Henvendelse kan rettes til: 
 
Arne B. Thomsen   Annette Aa. Thuesen 
Koordinator, IFUL   Kandidatstipendiat, IFUL 
Tlf.: 6550 4230   Tlf.: 6550 4225 
E-mail: abt@leaderplus.sdu.dk  E-mail: aat@sam.sdu.dk
 
 
 
Du kan læse mere om LAG metoden og dens historie ved at besøge vores hjemmesider: 
www.iful.sdu.dk eller www.leaderplus.dk. 
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