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Generalforsamling
Husk der er generalforsamling i Turist- og Erhvervsforeningen Langeland d. 21. april kl.
19.30 på Hotel Rudkøbing Skudehavn.
Turist- og Erhvervsforeningens fremtid skal afgøres, så vi håber så mange
af vores medlemmer af
TEL vil deltage.

De bedste hilsener fra Turist- og Erhvervsforeningen

Styrk konkurrenceevnen ved at gennemføre grønne energiprojekter. Så
bliver I samtidig mere modstandsdygtige overfor de stigende energipriser.
Få en grøn profil og en lavere energiregning
Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten
alle typer projekter, der sparer energi.
Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse.
Projekterne kan styrke jeres grønne
profil og tiltrække flere kunder. Med
tilskuddet i hånden får I samtidig lavere
energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.
Eksempler på projekter, der kan få tilskud

•

Forbedring af klimaskærm

•

Energioptimering af procesanlæg

Så meget kan I få i tilskud
Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne til et energispareprojekt.
3 parametre sætter grænsen for, hvor
meget man kan få i tilskud:
• Op til 7 øre pr. sparet kWh
Man kan få op til 7 øre i tilskud pr.
sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
• Op til 50 % af omkostningerne
Virksomhedens størrelse bestemmer,
hvor stor en del af omkostningerne til
projektet, man maksimalt kan få dækket af tilskuddet.
• Op til € 15 mio.

•

Udskiftning af kedel med varmepumpe

Et projekt kan maksimalt få tilskud
svarende til et beløb på 15 mio. euro.

•

Etablering af varmegenvinding

Læs mere på www.sparenergi.dk

45.000 til udvikling af din virksomhed
Er din fødevarevirksomhed, leverandør
til fødevarebranchen eller har du anden
tilknytning? Med SMV:Food har du
mulighed for op til 45.000 kr. til en rådgiver, der sammen med dig udvikler en
vækstplan, med udgangspunkt i din
virksomheds konkrete behov.
Du kan få 50 % af op til 90.000 kr. i
tilskud til et 1:1 rådgivningsforløb med

en privat rådgiver, der kan hjælpe din
virksomhed ud over stepperne.
Programmet har løbende ansøgningsfrist og optagelse. For at deltage skal
du udforme en ansøgning, som bedømmes af et udvalg.
Der er et deltagergebyr på 2.500 kr.
ekskl. moms for opstart af forløb.

Kulinarisk Sydfyn

SMV: Grøn - Få sparring og penge

Efter 2 år med aflysninger, omsadling og
nye ideer, har coronaen lagt sig, og Kulinarisk Sydfyn er klar til at komme tilbage
til normalen med deres store årlige fødevaremarked i hjertet af Svendborg lørdag
og søndag d. 25. og 26. juni kl. 10 - 17

Gå en grønnere fremtid i møde, med økonomisk støtte, vejledning
og udvikling fra Erhvervshus Fyn og Destination Fyn. Der er åbnet
for ansøgninger til støtteprogrammet SMV:Grøn, hvor du kan få
økonomisk hjælp til at komme i gang med bl.a. grønne energikilder,
og andre tiltag indenfor grøn omstilling.

Husk du også har mulighed for at deltage
og vise dine produkter og fødevare frem
på Nordens Største Fødevaremarked i
disse 2 dage.

Du kan læse mere og melde dig til på
www.kulinarisksydfyn.dk

Det er et EU-støtteprogram for små og mellemstore virksomheder.
Programmet fokuserer på at hjælpe virksomheder, som ønsker at
forandre og udvikle sig med fokus på grøn omstilling.
Du kan søge om tilskud på op til 50.000 kr. til rådgivning og investering til at starte jeres bæredygtige rejse.

Hvis du allerede er i gang og har lagt en plan for jeres grønne omstilling, kan du søge op til 150.000 kr., til rådgivning og investering.
Der er åbent for ansøgninger frem til 2. maj 2022, men vil du vide
mere om SMV:Grøn og mulighederne for støtte, så kontakt Mark
Hauge Østergaard fra Destination Fyn på mhoe@destinationfyn.dk

Langelands fødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med
hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kødproducenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter
og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og
dele ny viden og formidle den positivt videre.
Langelandsfødevarenetværk

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Torvet 5
5900 Rudkøbing
Telefon: 6251 3505
E-mail: preben@destinationlangeland.dk
www.destinationlangeland.dk
Bedst i længden

Støttet af Ministeriet for
Naturerhverv og EU

Medlemmer
Bagenkop Kro
Bette Jette v/Kim Nielsen
Bøstrup Strandgård
Café Orangeriet
Calendula Permakultur
Den Gode Slagter
Enghavegård vedr. Schou
Fiskekutteren Liljen SG23
Fiskerne i Spodsbjerg Havn
Fiski
Frugt og grønt bod
v/Bodil Christensen
Frugtavler Peder Evald
Pedersen
Generalen v. Pichardts
Hedo's Bageri
Hotel Skandinavien
Humble Bageri
Humble Kro
Humblebageren i Bagenkop
Hyben Vital
Langelands Biavlerforening
Lundsgård Frugtplantage
Malby Glutenfri brød mix

Pletkærgård
Rubenlund Agro A/S
Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik
Skovsgaard Gods
Snødeslagteren
Spodsbjerg kutterfisk
Strandlyst Frugtplantage
Strynø Gaardbutik &
Gaardcafe
Slikhuset-Rudkøbing
StrynØfrugthave
Stæhrs Bageri
SuperBrugsen Rudkøbing
Søbanke
Tranekær Slot og Gods
Tranekær Slotsmølle
Vandkants is - Lohals
Øhavsmarkedet
Anne Dall
Anne Mette Wandsøe
Gunvor Rosell
Lars Chr. Prytz
Lene Lautrup
Tove Iskov

