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1

INLEDNING

Under beredningen av den lokala utvecklingsstrategin SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–
2020 (senare strategin) har aktörer inom SILMU rf:s verksamhetsområde hörts i stor omfattning. Beredningen har varit öppen - strategin och dess målsättningar svarar på fältets önskemål. Alla aktörer och privatpersoner på verksamhetsområdet har haft möjlighet att påverka innehållet i strategin. Strategin styr utvecklingsarbetet på området och definierar hurudan verksamhet som kommer att beviljas finansiering under programperioden 2014–2020. Strategin förverkligas i enlighet med Leaderprinciperna. Strategin förverkligas nedifrån
upp, dvs. lokal aktivering och lokalt deltagande utgör grunden för strategins förverkligande.

SILMU rf:s vision
SILMU är en stark regional aktör.
Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.
2
2.1

MÅLOMRÅDE OCH BEFOLKNING
Geografiskt läge och verksamhetsområde

Strategin förverkligas på ett område som ligger öster om huvudstadsregionen, vilket ger verksamheten sin
särprägel. Området sträcker sig över nio kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Lapträsk, Lovisa, Mäntsälä,
Mörskom, Pukkila och Sibbo. SILMU rf har fungerat som Leadergrupp på nämnda område under en programperiod (2007–2013). Området har varit av lämplig storlek. Inom SILMU rf:s verksamhetsområde har
centrumområdet i Borgå avgränsats ytterom landsbygdsfinansieringen, dvs. Leader-verksamheten (projektoch företagsstöd). Totalt bor 29 000 invånare på detta område. Bilaga 1.

SILMU rf:s verksamhetsområde

2.2

Områdets särdrag och indelning utgående från särdragen

Enligt den områdestypologi som publicerades 2013 förekommer alla typer med undantag för mycket glest
befolkad landsbygd. Kärnlandsbygden och de glest befolkade områden karakteriseras av svårighet att nå
servicen, låg utbildningsnivå, sårbar näringsstruktur samt av att servicestrukturen förändras till det sämre. På
de mera konkurrenskraftiga områdena har förbättrande av verksamhetsmöjligheterna stor betydelse. Området kan också delas upp i tre storområden: Borgå-, Lovisa- och Mäntsälä storområden.
Enligt Nylands förbunds definitioner hör Sibbo, Borgnäs och Mäntsälä till Helsingforsregionen. Borgå,
Askola, Pukkila och Mörskom hör till Borgåregionen och Lovisa och Lappträsk bildar Lovisaregionen.
Området är ett mångsidigt och livskraftigt område där avstånden är relativt korta. Näringsverksamheten är
rätt mångsidig och livlig i området. Trafikförbindelserna och tjänsterna är tills vidare någorlunda, men inte
tillräckliga. Södra delen av området genomskärs av Kungsvägen, Nordens viktigaste turiststråk, vars möjlig-
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heter borde utnyttjas bättre än tidigare t.ex. inom turismbranschen. Området är lätt att nå för såväl arbete
som fritid. De vidsträckta åkerområden som jordbruket har skapat, små byacentra och ett flertal vattendrag
samt skärgården ger området dess prägel. En del av området hör till Natura 2000-nätverket. Kusten sträcker
sig från Sibbo till Lovisa och Finska vikens skärgårdsområden ingår i området. Området är tvåspråkigt och
präglas av en fungerande tvåspråkighet. Kustområdena är mera svenskspråkiga och inlandet mera finskspråkigt. Ungefär en fjärdedel av befolkningen har svenska som modersmål.

2.3

Områdets natur och miljö

Naturen är mycket mångsidig på området. Den traditionella landsbygdsmiljön växlar med värdefulla kulturmiljöer, vilket höjer områdets värde. Jordmånen är varierande och såväl floran som faunan är artrik. Områdets
sjöar uppvisar en mångfald som sträcker sig från karga vildmarkssjöar till sjöar i kulturmiljö och näringsrika
fågelsjöar. Enligt en inventering som har utförts 2008 är tre av fyra sjöar på området i rätt bra eller bra skick.
Ett flertal reningsverk leder det renade vattnet till åarna, vilket försämrar deras vattenkvalitet.
Ytvattnens ekologiska tillstånd är sämre i Nyland än på andra håll i Finland. Områdets små, grunda vattendrag och skärgården är miljöer som är känsliga för förändringar i miljön. Alla 350 grundvattenområden i Nyland är i gott skick. Cirka 20 procent av grundvattenområdena är belägna på riskområden. Utan skyddsåtgärder kan riskområden som är i gott skick förstöras.
Sibbo storskogs nationalpark (19 km²) finns i det sydvästra hörnet av SILMU rf:s verksamhetsområde och
utgör ett betydande område för rekreation och naturturism. Området har också betydelse för bevarande av
skogsnaturens mångfald. Borgå nationalstadspark är en kultur- och naturmiljö som består av 1 122 hektar
markområden och 1 030 hektar vattenområden.
Det finns Natura 2000-objekt i samtliga kommuner
på SILMU rf:s område.
Naturens mångfald hotas på området främst av att
livsmiljöer förstörs eller splittras. Detta är särskilt
typiskt för Nyland, då tätorterna växer och nya
områden tas i bruk för byggande.

2.4

Befolkning och boende

På SILMU rf:s område bor cirka 121 000 invånare,
varav 92 000 är bosatta på landsbygden. Av invånarna har 24,8 % svenska som modersmål och
3,3 % har något annat språk som modersmål. 2,6
% av befolkningen har en annan nationalitet än
finländsk. Landsbygden är en viktig miljö för boende och fritid. Boende på flera ställen blir fortfarande vanligare på området. Numera vill man bo
på två orter på det sättet att den fasta bostaden och fritidsbostaden finns på olika orter, men man är aktiv på
båda orterna. Antalet fritidsbosatta är stort särskilt i kustområdet. Kommunerna kring huvudstadsregionen är
inflyttningskommuner medan befolkningen uppskattas minska under de kommande åren. De fast bosatta i
östra Nylands skärgård är cirka 2 900 till antalet, varav 2/3 i Borgå, minst i Sibbo. Mera än var femte (21 %)
invånare är pensionär. De fritidsbosatta är ungefär fem gånger så många till antalet som de fast bosatta
(antagande 2,8 personer per fritidsbostad). Antalet fritidsbostäder är knappt 5 200.

2.5

Byar och service

På området finns cirka 350 registerbyar och cirka 100 funktionella byar. För att uppnå en fungerande närdemokrati är det viktigt att utveckla samarbetet mellan byar och kommuner. Många byar i området har uppgjort
en byaplan där invånarnas vilja med avseende på utveckling på det egna områdets utveckling framgår. Aktiv
byaverksamhet och iståndsättning av föreningshus är fortfarande mycket viktig verksamhet. Behärskat riktande av byggandet underlättar kommunernas anordnande av vägnät och avfallshantering, men alltför strikta
begränsningar befaras hindra utvecklandet av landsbygdens livskraft.
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Närservicen upplevs i regel vara någorlunda, men det finns en rädsla för att servicen flyttas till tätorterna. I
vissa delar av området har vägnätet försämrats och dataförbindelserna är bristfälliga på nästan hela området. Det finns en rädsla för att kommunsammanslagningar leder till sämre närservice på landsbygden.

2.6

Demografisk försörjningskvot och befolkningsstruktur

Den demografiska försörjningskvoten är fördelaktig i Nyland, men i
Pukkila, Lappträsk och Mörskom var kvoten bland de högsta i regionen 2012. Försörjningskvoten kommer att växa mest i Lovisa och
dessutom kommer kvoten att stiga mycket högt i randområdets
kommuner till och med 2030. Detta innebär nya utmaningar för
området, bland annat inom företagsverksamhet. Årsklasserna i
arbetsför ålder är i Nyland större än i hela landet. De största åldersklasserna 25–34 och 40–49 år. Andelen små barn, 0–4 år gamla, är
större än i hela landet. På motsvarande sätt är den relativa andelen
i åldersklasserna över 50 år mindre i Nyland än i hela landet.
I Helsingforsregionens kranskommuner (som omfattar Sibbo, Mäntsälä och Borgnäs) är 40–49-åringar den största åldersklassen. Åldersklasserna för under 20 år gamla ungdomar och barn är större
än i Nyland och i hela landet. På motsvarande sätt är andelen unga
i arbetsför ålder, dvs. 20–29-åringar mycket små till följd av utflyttning till huvudstadsregionen.
Lovisaregionens åldersstruktur har tyngdpunkten på dem som närmar sig pensionsålder. Den största åldersklassen finns bland 60–64-åringar. Det finns lite unga vuxna (20–29-åringar).
I Borgåregionen fördelas de största åldersklasserna jämnt på människor i arbetsför ålder i intervallet 40–64
år. Andelen 15–19-åringar är också relativt stor. Däremot finns det relativt lite av 20–29-åringar.

2.7

Näringar och sysselsättning

De största branscherna i fråga om sysselsättning 2012 var industri (34 %), parti- och detaljhandel (15 %) och
byggande (12 %). På området finns två betydande sysselsättande aktörer, dvs. Sköldvikens industriområde i
Borgå med ett flertal företagare och kärnkraftverket i Lovisa. Arbetslöshetsgraden låg 2012 i Mörskom, Lovisa, Lappträsk och Borgå på nivån 7,5–9,5 %, dvs. högre än i Nyland i genomsnitt. Ungdomsarbetslösheten
i Mörskom är den högsta i Nyland. Andelen långtidsarbetslösa är störst i Askola och Sibbo.

3

BEREDNINGEN AV STRATEGIN

SILMU rf:s styrelse har haft hand om strategins öppna beredningsprocess. Information om möjligheten att
delta i beredningen och om möjligheten att ge respons har delgetts på båda inhemska språken i bland annat
de lokala tidningarna, i elektroniska månadsbrev, på webbplatsen, på Facebook och vid olika tillfällen. Dessutom har budskapet förmedlats till fältet bland annat via SILMU rf:s styrelsemedlemmar och kommunernas
kontaktpersoner. Strategin har sin bakgrund i ett omfattande förarbete som inleddes 2011 bland annat genom att anteckna tankar och åsikter som områdets invånare och aktörer framförde. Föreningar, företag, företagsrådgivningens representanter, enskilda personer, kommunernas representanter och andra aktörer på
området har deltagit i beredningen av strategin. Allt som allt har 1 751 personer deltagit i beredningen av
strategin.
Enligt en förfrågan 2012 har områdets samtliga nio kommuner förbundit sig till finansiering av strategin och
de slutliga kommunandelarna har förhandlats under början av 2014.

3.1

Utvärdering av nuläget inom landsbygdsutveckling i Nyland

Nylands Leadergrupper har i samarbete med Nylands NTM-central deltagit i yrkeshögskolan Laureas projekt
för utvärdering av landsbygdsutvecklingen i Nyland. Projektet omfattade hela Nyland. Utredningarna och
enkäterna förverkligades så, att Leadergrupperna fick tillgång till resultat också specifikt för varje Leadergrupp. Projektet hade som mål att betrakta den pågående programperioden och utreda den regionala viljan
gällande landsbygdsutveckling i Nyland. Projektet hade vidare som mål att främja samarbetet mellan aktörer
inom landsbygdsutveckling samt att så långt som möjligt engagera olika intressentgrupper. Under projektet
utfördes en elektronisk enkät som besvarades av inalles 144 personer, till största delen bya- och andra före-
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ningar och företag. Projektet utförde telefonintervjuer av sammanlagt 27 kommundirektörer och kommunernas näringslivsansvariga. Dessutom intervjuades nyföretagarcentraler och utvecklingsbolag. Projektet anordnade temaverkstäder i vilka deltog inalles 47 personer.

3.2

Nylands framtidsverkstad

Landsbygdsnätverket, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, Nylands NTM-central och de nyländska
Leadergrupperna anordnade och Capful Oy verkställde en framtidsverkstad kring landsbygdsutveckling i
Helsingfors 11.5.2012. Verkstaden behandlade centrala utvecklingsteman i Nyland, som hade trätt fram i en
elektronisk förfrågan som sändes ut före verkstaden. Framtidsverkstadens rapport och dess resultat har
utnyttjats vid beredningen av strategin. Sammanlagt deltog 68 personer i framtidsverkstaden och förhandsenkäten besvarades av 47 personer.

3.3

Övrig insamling av information

Invånarnas utvecklingsförslag har samlats bland annat i de öppna temaverkstäderna (53 st) och diskussionstillfällen enligt olika teman (7 st). Diskussionstillfällena hade 32 deltagare. Beredningen av strategin har diskuterats vid sammanlagt 33 olika informationstillfällen och mässor. Sammanlagt 595 personer har deltagit i
dessa tillfällen under åren 2012–2013. SILMU rf:s seminarium Tulevaisuuden askeleet 29.9.2012 besöktes
av 17 personer. Inbjudan gick förutom till det egna områdets aktörer också till Leaderaktörer i grannområdena. I seminariets verkstäder diskuterades möjligheterna till kommande samarbete vid sidan av det egna
områdets utvecklingsbehov. Vid träffar med kommundirektörer och kommunernas kontaktpersoner har man
diskuteras deras syn på regionens utvecklingsbehov under den kommande programperioden. Områdets
aktörer har informerats om möjligheten att lämna utvecklingsidéer via ett frågeformulär på SILMU rf:s webbplats. Det elektroniska verktyget gav 27 utvecklingsidéer.
Strategin har i beredningsskedet presenterats för områdets kommunstyrelser. Sammanlagt 108 personer har
deltagit i dessa tillfällen.

3.4

Regionala program

Under 2012 blev ett skärgårdsprogram färdigt för områdets skärgårdskommuner (Borgå, Lovisa och
Sibbo). Skärgårdsprogrammet har tagits fram under växelverkan och genom omfattande hörande av skärgårdsområdets näringsliv och invånare. Programmet sammanfattar skärgårdsinvånarnas och -aktörernas
utvecklingsbehov. Cirka 100 personer deltog i beredningen av skärgårdsprogrammet. I april 2013 anordnades det första skärgårdsseminariet, vilket SILMU rf:s representant deltog i tillsammans med 85 andra intresserade. Seminariets grupparbeten behandlade bland annat de viktigaste utvecklingsbehoven i skärgården.
Ett sammandrag av seminariet har funnits att tillgå vid beredningen av strategin.
Fortsättningen för Södra Finlands Fiskeriprogram ESKO är under beredning parallellt med strategin. Programmet verkställs på SILMU rf:s, Pomoväst rf:s och Sepra ry:s områden och administreras av Sepra ry.
SILMU rf har deltagit i beredningen av ESKO-programmet genom att kommentera innehållet i fråga om åtgärder som riktar sig till SILMU rf:s verksamhetsområde. Under beredningen av ESKO:s program har en
förfrågan sänts till 15 kommuner, 11 fiskeorganisationer och 150 företagare. Dessutom har 100 personer
deltagit i de diskussionstillfällen som har ordnats. Programmet har sänts till 300 personer för kommentarer,
varav cirka 150 har kommenterat programmet. Kommentarerna har beaktats i den fortsatta beredningen.
Östra Nylands Byar rf har under åren 2013–2014 ställt upp Östra Nylands lokala handlingsprogram
2014–2020 utgående från egna erfarenheter och kommentarer. Programmets mål och åtgärdsförslag har
beaktats vid utförandet av den lokala strategin.

3.5

Byarna berättar och dagar för byahövdingar

Borgå stad anordnade under våren-försommaren 2012 tre ”Byarna berättar” – tillfällen, vars resultat har utnyttjats vid berednigen av strategin. Tillfällena anordnades i Hindhår, Illby och Vessö. Östra Nylands byahövdingsdag anordnades i juni 2013 i Mörskom. Under tillställningen anordnades verkstäder för att utreda
utvecklingsbehov. SILMU rf deltog i alla tillställningar tillsammans med 175 andra deltagare.
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3.6

Arbete i temagrupper

I början av 2013 grundades sex temagrupper till vilka man kallade sakkunniga inom respektive område: näringar och sysselsättning, byar, miljö, barn och unga, kultur och fritid, skärgård samt internationellt samarbete. Sakkunniga och representanter för aktörer inom de olika ämnesområdena kallades till grupperna.
Sammanlagt 46 personer deltog i grupparbetena. Grupperna samlades 4-6 gånger för att arbeta med mål,
åtgärder, tyngdpunkter, mätare, finansieringsandelar och andra ärenden inom respektive teman. Varje grupp
behandlade också interregionalt och internationellt samarbete ur det egna temats synpunkt.

3.7

Medborgarinitierad utvecklingsverksamhet i städerna

SILMU rf deltog i januari 2014 i en tillställning som ordnades gemensamt av ungdomsväsendet i Borgå och
Nuorten Akatemia, där man kunde kartlägga ungdomsaktörernas behov i centrumområdet. 19 personer var
närvarande och de representerade 18 olika aktörer. Stadsområdet och Borgå stads förtroendevalda var representerade temagrupperna. Stadsområdets utvecklingsbehov kunde beaktas tack vare deras aktiva arbete.

3.8

Internationell strategi

SILMU rf har under åren 2012–2013 ställt upp en internationaliseringsstrategi för sitt område. Materialet för
strategin har samlats genom förfrågningar till områdets kommuner och genom att intervjua områdets aktörer.
Avsikten har varit att kartlägga de ungas, företagarnas och byaktörernas behov av och intresse för internationell verksamhet. Deltagarantal och beredningsprocessen beskrivs närmare i internationaliseringsstrategin
bilaga 2.
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SWOT OCH UTVÄRDERINGA AV OMRÅDETS NULÄGE

Området hör till de mest livskraftiga i Finland, men variationerna inom området är stora. De möjligheter som
naturen och kulturmiljöerna erbjuder kan i allt högre grad utnyttjas i företags- och annan verksamhet.
Utvecklingsåtgärderna inom de olika tyngdpunktsområdena grundar sig på en SWOT-analys (bilaga 3) som
utfördes under beredningen. SWOT:en noterar att det finns skillnader mellan kommuner, regioner och aktörer bland annat i den meningen, att områdets västra delar hör till huvudstadsregionens influensområde medan de östligaste och nordligaste områdena blir utanför. Vissa delar av analysen, så som t.ex. planläggningen upplevs i vissa fall och regioner utgöra ett hinder och en svaghet, medan den i andra delar upplevs som
en möjlighet och styrka.
SWOT:en lyfter fram områdets stora befolkning och kundunderlag samt hög kunskaps- och utbildningsnivå
som betydande styrkor, och dessa främjar alla företagsverksamhet via såväl företagsamhet som arbetstillfällen. Bland möjligheterna finner vi en ökande uppskattning av lokal produktion och ökande företagsamhet
bland unga samt en förväntning om att småföretagsamheten kontinuerligt kommer att öka. Den åldrande
befolkningen skapar förutsättningar för bland annat ökande efterfrågan på vård- och välfärdstjänster. Nya
utvecklingsmöjligheter finns inom närenergi, bioekonomi samt en ökande mångsidig användning av skog och
trä.
Närheten till huvudstadsregionen är en styrka i områdets västra delar. Arbetsplatserna finns allmänt i huvudstadsregionen. Å andra sidan höjer närheten till huvudstadsregionen prisnivån och påverkar på det sättet liv
och boende i dessa regioner. De långa arbetsresorna minskar invånarnas intresse för gemensamma aktiviteter åtminstone under arbetsveckan. Det är inte alltid lätt för nyinflyttade att integrera sig i sin nya livsmiljö.
Under den kommande programperioden kommer särskild vikt att fästas vid barnfamiljer och unga för att
främja gemenskap och för att hindra utslagning av unga. Under analysen har man identifierat ett behov av
att ta med barn och unga för att skapa verksamhet och inte enbart som objekt för en verksamhet.
Området har en rik kulturmiljö som grundar sig på en mångfald av lokal föreningsverksamhet och en tradition
av kulturverksamhet. Den rika kulturtraditionen förutsätter nätverkande för värnande av traditioner och bevarande och utveckling av byarnas samhörighet. Man bör finna nya modeller för tätare nätverkande mellan
områdets aktiva och välbärgade befolkning. Möjligheterna till samarbete mellan olika aktörer underlättas av
korta avstånd.
Området omfattar en vidsträckt skärgård med speciella utmaningar vilka man bör ge akt på. Å ena sidan
hämtar skärgården området deltidsboende och turister samt säsongsbetonad efterfrågan på tjänster. Beskyddande av naturen och miljön från miljöskador förutsätter kontinuerlig aktivitet av invånare och skär-
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gårdssamarbete. Uttryckt med indikator för genuin utveckling (GPI), har den ekonomiska tillväxtens miljöverkningar ökat under de gångna årtiondena. I Nyland har GPI i regel utvecklats långsammare än BNP, dvs.
den ekonomiska tillväxten har inte ökat välfärden i motsvarande grad. Enligt indikatorn påverkas välfärden
speciellt av koldioxidutsläpp och förbrukande av icke förnybara naturresurser, eftersom de har lång verkningstid.

5

STRATEGI

Strategin innehåller fem tyngdpunkter som har valts under beredningsprocessen och utgående från SWOTanalysen. Dessutom har strategin hållbar, deltagande och intelligent tillväxt som genomgripande tema i enlighet med Europa 2000-strategin. De horisontella målen med avseende på innovationer, klimatförändring
och miljö har också beaktats vid beredningen av den lokala strategin. Den lokala strategin har interregionalt
och internationellt samarbete samt barn och unga som genomgripande teman.

Företagsverksamhet och
sysselsättning

Livskraftiga
byar

Miljö och
natur

Skärgård

Egen regional
utveckling

Ungdomar
Interregionalt samarbete
Internationell verksamhet
Strategins tyngdpunkter och genomgripande teman

5.1
5.1.1

Strategins genomgripande teman
Interregionalt och internationellt samarbete

Målet är att öka samarbetet, skapa nya nätverk, ömsesidigt lärande, att hämta nya synvinklar, idéer och
lösningar till det lokala utvecklingsarbetet, att öka förståelsen för de möjligheter som samarbete och öppen
verksamhet kan ge samt genomföra konkreta åtgärder. Samarbete utförs lokalt, regionalt, interregionalt och
internationellt. SILMU rf stöder och uppmuntrar regionens aktörer till interregionalt och internationellt samarbete.
Den interregionala verksamheten har med några undantag koncentrerat sig till samarbete med de nyländska Leadergrupperna, de tvåspråkiga grupperna och till de angränsande Leadergrupperna. Under programperioden 2014-2020 eftersträvas ökat samarbete även med andra Leadergrupper i Finland. Verksamheten har bestått av träffar och gemensamma projekt mellan aktörer och Leadergrupper. De tvåspråkiga
Leadergrupperna, byaföreningarna och andra tvåspråkiga organisationer ordnade ett innovationsläger i mars
2014. Under lägret utvecklades nya lokala, innovativa verksamhetsformer, nya nätverk skapades mellan
olika aktörer samt nya lokala och interregionala samarbeten initierades.
Mellan Leadergrupper kommer samarbete att idkas åtminstone kring fiskeriprogrammet ESKO i fråga om
information och ordnande av internationella ärenden. Också andra ärenden som framträder under programperioden ordnas genom samarbete, såvitt det är den lämpligaste verksamhetsformen och om samarbetet
ger mervärde.
Inom projekt- och företagsfinansieringen finansieras samarbete via alla tyngdpunktsområden. SILMU rf:s roll
är att uppmunta till samarbete om det finns möjligheter till samarbete och om det ger verksamheten ett mervärde.
Den internationella verksamheten har fått en internationell strategi (bilaga 2) som stöd och den fungerar
som grund för främjande av internationellet samarbete. Strategin styr verksamheten med utgångspunkt i
lokal utveckling. Målet för den internationella verksamheten är att få nya infallsvinklar och verksamhetsmodeller för regional utveckling, att öka det sociala kapitalet samt öka det internationella samarbetet. Målet är
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också att stöda områdets företagare vid inledandet av internationell verksamhet och vid utvidgningen av
marknaden utanför Finlands gränser.
Vid verkställandet av strategin kommer man att utnyttja de kontakter till Frankrike, England, Italien och Sverige som har knutits under programperioden 2007–2013 och aktivt söka nya kompanjoner. Med den gotlänska Leadergruppen finns redan en preliminär överenskommelse om de teman, kring vilka samarbetet
skall byggas upp. De valda temana är unga, matturism, iståndsättning och upprätthållande av landskap/kulturmiljö, småskaliga lokala energilösningar samt vattendrag; deras skick och användning samt oljebekämpning. En fortsättning planeras på det projekt som avslutades 2013 med England. Projektet kommer
att byggas upp utgående från de erfarenheter och behov som har framkommit. Avsikten är att bilda nätverk
med italienska Leadergrupper och Green Care- aktörer inom ramarna för Green Care-projektet som startade
2013.
Internationell verksamhet uppstår inte av sig självt, utan den förutsätter satsningar. Områdets aktörer har
vilja men inte resurser eller medel för internationell verksamhet. Av denna anledning ser SILMU rf det som
sin sak att prioritera verksamheten och skaffa erfordrade resurser. Då områdets aktörer som resultat av
verksamheten kommer med nya öppningar, är det SILMU rf:s uppgift att fungera som koordinator för att områdets invånare skall kunna verkställa dem.
5.1.2

Barn och unga

Under programperioden 2014–2020 kommer man att koncentrera sej mera på barn och unga än under föregående programperiod. Temat är inbyggt i alla tyngdpunkter. Målet är att hindra utslagning samt att aktivera
och öka deltagandet bland av barn och unga. Vi kommer särskilt att satsa på de ungas internationalisering
för att de unga skall bli internationella aktörer på ett naturligt sätt. Avsikten är att skapa mångsidiga hobbyoch verksamhetsmöjligheter samt förbättra de ungas arbetslivsfärdigheter. Ökat eget initiativ och företagsmässigt tänkande skapar egenmakt och hindrar utslagning och arbetslöshet. För att uppnå målen grundas
en ungdomssektion som i huvudsak består av ungdomar och vilken aktivt arbetar med unga och ordnar
finansiering till större och mindre projekt. Den internationella verksamheten kommer att vara ett sätt att öka
deltagandet bland unga.

5.2

Strategins målgrupper

Målgruppen är alla fast- och fritidsbosatta på området, oberoende av ålder, kön eller ursprung/bakgrund, alla
små och nyagrundade företag på området, föreningar och organisationer, jordbrukare, kommuner, läroinrättningar och andra aktörer på området.

5.3

Strategins mål

Målet är att stärka områdets lokala, företagsmässiga utveckling som sker på eget initiativ med beaktande av
miljöaspekterna. Ett av huvudmålen är att hela området skall bevaras som en attraktiv boende- och företagsmiljö, att skapa ny, innovativ verksamhet - nya tjänster och arbetstillfällen, särskilt för unga och kvinnor.
En utmanande målsättning finns i att stärka invånarnas möjligheter till påverkan, att hindra utslagning och
öka det sociala kapitalet.

6
6.1

STRATEGINS TYNGDPUNKTER OCH ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS
Affärsverksamhet och sysselsättning

Tyngdpunktens viktigaste mål är att










Väcka intresse för företagande
Grunda nya företag
Stärka företagsamheten och göra den mångsidigare
Skapa arbetstillfällen, särskilt för unga
Skapa nya produkt- och servicehelheter
Utveckla, utnyttja och ta i bruk förnybara energiformer
Utveckla företagsverksamhet på ett hållbart sätt med beaktande av naturtillgångarna
Uppmuntra till och utveckla företagsamhet inom naturbruk
Förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för naturbruksnäringarna
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Tyngdpunkten har som mål att förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet. Läget nära huvudstadsregionens stora marknad skapar förutsättningar för företagsverksamhet. Företagsamhet blir lockande särskilt
genom att stöda unga och nya företagares kunnande och innovationer. Unga sporras till initiativ och företagsamhet. Företagsverksamhetens tillväxt uppnås genom originella och intelligenta lösningar i samarbete med
andra företag och aktörer. Mångsidig företagsverksamhet främjas genom att uppmuntra lokala företagare till
internationell verksamhet. På SILMU rf:s område finns det särskilt stor potential inom turism och ekosystemtjänster; Green Care och bioekonomi. Planläggningen upplevs i området både som ett besvär som gör byggande och företagsutveckling långsammare och i andra delar som en styrka som möjliggör utveckling. Problemet kan lösas med information och samarbete. Hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser bör beaktas också i fråga om utvecklande av företagsverksamhet.
Exempel på projekt som finansieras:
-

-

Att skapa en arbetsplats åt sig
själv
Marknadsundersökning och
lönsamhetsutredning för begynnande eller förstorande företag
Företagaritbildning, särskilt för
unga
Kompanjonskaps- och samarbetsprojekt

-

-

-

6.2

Utveckling av smidigare företagartjänster ”från en lucka”, utveckling av interna processer
Utveckling av datasystem
Koordinering av verksamhets
utrymmen
Studieresor
Förädling av råvaror från närområdet och utveckling av distributionskedjorna
Utveckling och ibruktagning av
förnybara energikällor

-

-

Nya turismprodukter
Arbetsplatsbesök som riktar sig
till unga
Skolning i att söka arbete och
inlärning av arbetskultur särskilt
för unga
Utveckling av gårds- och skärgårdsturism
Åtgärder som främjar traditionellt byggande och byggande i
trä

Livskraftiga byar

Tyngdpunktens viktigaste mål är att








Öka påverkningsmöjligheterna för områdets invånare och aktörer
Stärka den lokala identiteten
Öka trivseln och dragningskraften
Motverka utslagning och sysselsätta unga
Upprätthålla nuvarande tjänster och utveckla nya tjänster som grundar sig på ett behov
Bevara och skapa ny kulturverksamhet och annan fritidssysselsättning på glesbygden
Aktivera fritidsbosatta att delta i byaverksamhet

Med hjälp av tyngdpunkten verkställs åtgärder, som förbättrar områdets tjänster och sysselsättning, som
förbättrar möjligheterna till kultur och fritidssysselsättning och vilka förbättrar byarnas trivsel och trygghet.
Man fäster särskild vikt vid förbättrande av verksamhetsmöjligheter och sysselsättning för unga samt vid att
utveckla närdemokratin. Nya idéer för att uppfylla målen hämtas från interregionalt och internationellt samarbete. Tvåspråkigheten utnyttjas särskilt i fråga om det internationella samarbetet. Aktörerna uppmanas till
gränsöverskridande samarbete och nätverksbildning för att stärka den lokala föreningsverksamheten och
samhörigheten. Fritidsbosatta lockas att delta i verksamheten i större omfattning än tidigare. Naturens mångfald utnyttjas för hobbyverksamhet och användningen av naturens produkter aktiveras. Områdets kulturarv
görs bekant för unga och nya invånare. Värnande av traditionsbyggande och traditionella gårdshelheter understöds. Närheten till huvudstadsregionen gör det lättare att locka nya invånare och aktörer/företagare till
området.
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Exempel på projekt som finansieras:
-

-

Bya-, säkerhets-, vattenvårdsoch dylika utvecklingsplaner
Utvecklar invånarnas färdigheter att påverka
Utvecklande av invånarnas
färdigheter att påverka
Arkivering av det immateriella
och materiella kulturarvet (digitalisering)
Marknadsföringsplaner för byahus och verksamhet i dem
Anordnande av energi- och
säkerhetsrådgivning
Man skapar nya hobbymöjligheter
Man skapar nya verksamhetsmodeller, t.ex ”pop up” & ”flash
mob”

-

-

-

-

Ökande av kulturverksamheten
Interregionala och internationella projekt
Verkställande av projekt för
barn och unga, på ungdomarnas villkor
Man bjuder in fritidsbosatta och
nyinflyttade att delta i verksamheten
Utförande av byahistoriker och
delgivande av historiekunskap,
”byastigar”
Man utvecklar nya tjänster
Utnyttjande och iståndsättning
av tomma byggnader och utrymmen

-

-

-

Iståndsättning av friluftsområden, vattendrag, byastråk och
friluftsleder
Grundande av servicepunkter
med flera funktioner
Anordnande av olika skolningsoch brainstormingstillfällen
Skolning och information om
traditionellt byggande
Skolning om trädgårdsskötsel
som hobby och utnyttjande av
naturens skörd
Investeringar i småskalig infra
och förnybara energiformer

.

6.3. Miljö och natur
Tyngdpunktens viktigaste mål är att
 Upprätthålla och förbättra naturens mångfald
 Öka invånarnas intresse, medvetenhet och ansvar för miljöns tillstånd, de faktorer som påverkar tillståndet och hållbar utveckling
 Öka invånarnas frivilliga naturskydd på eget initiativ
 Utveckla av befintliga och nya ekosystemtjänster
 Öka utbudet av rekreationstjänster som grundar sig på natur och miljö
 Minska på nedskräpning av naturen och upprätthålla renhet
 Förbättra vattendragens kvalitet i enlighet med ramvattendirektivet; minska på näringsackumuleringen i
vattendragen
 Hållbar produktion och användning av olika ekosystemtjänster samt stärkande av skogsnaturens biologiska mångfald
 Utveckla befintliga och nya produkter och tjänster som baserar sig på skog samt utveckla hela värdekedjan
 Sammanjämka olika sätt att använda skog och trygga skogarnas miljönytta
 Öka naturkunskapen hos barn och unga
 Uppmuntra lokala aktörer att söka miljöstöd
Områdets invånare och aktörer aktiveras och motiveras till eget initiativ och deras medvetenhet om sin egen
omgivning, natur och påverkningsmöjligheter förstärks. I miljöfrågor kommer man dessutom att samarbeta
interregionalt och internationellt, i första hand med de baltiska och nordiska länderna. Huvudvikten finns vid
utvecklandet av frivilliga metoder, t.ex. genom att utnyttja METSO-programmet och genom talkoinsatser för
landskapsvård. Skötselplanerna för Natura- och METSO-objekt verkställs i byarna, på talko med lokala krafter och t.ex. med hjälp av skogsserviceföretagare.
Den vackra och mångsidiga naturen bevaras genom att öka invånarnas och aktörernas medvetenhet om
hållbart utnyttjande av naturresurser. Bevarande av den rika kulturmiljön stöds genom skolning, attitydfostran
och rådgivning. Åtgärderna riktas särskilt till barn och unga. Områdets befolkning, kunnande och skolning
utnyttjas för hållbar användning av natur och miljö. Koncentrationen av arbetsplatser och tjänster till städerna
hindras genom att understöda utbyggnad av infra i glesbygden och skapande av distansarbetsmöjligheter.
Vattendragens delvis dåliga tillstånd och hanteringen av avloppsvatten förbättras genom att öka invånarnas
ansvar, attitydfostran, skolning och information.
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Exempel på projekt som finansieras:
-

-

-

-

Planering och verkställande,
minskning av näringsurlakning
Rådgivning i iståndsättning av
miljön och miljöersättningsskolning
Uppstädning av miljön
Iståndsättning av värdefulla
landskapsobjekt
Gemensamma projekt mellan
nationalparker och lokala invånare
Underhåll av värdefulla naturobjekt
Planering och utförande av
rekreationsplatser för olika målgrupper
Information om platser där man
kan ta i land

6.4

Guidning i vildmarksfärdigheter
och att röra sig i naturen
Allemansrätten; sammanjämkning av allmän användning och
privat ägande
Underhåll av igenvuxna områden samt planering av fortsatta
åtgärder
Lokala, interregionala och internationella samprojekt
Samprojekt lokala aktörer och
myndigheter emellan (t.ex.
NTM-centralen och Skogsstyrelsen)
Studieresor
Samarbete mellan primärproducenter och andra som påverkar naturen

-

-

-

-

-

-

-

-

Tillställningar som gör naturen
bekant för unga
Miljöfostran, särskilt för unga
Utveckling av service som baserar sig på utnyttjande av
Skogsstyrelsens områden och
service
Utnyttjande av Natura-områden
i naturturism, ekosystemtjänster
och produktmarknadsföring
Jakt av små rovdjur på fågelvåtmarker samt bekämpning av
främmande växtarter
Planering och förverkligende av
naturreservat
Vård- och skötselplaner av
naturområden
Komposteringskurser

Skärgården

Tyngdpunktens viktigaste mål är att









Stärka mångsidigt skärgårdsföretagande
Utveckla turismtjänster
Öka skärgårdsbefolkningens påverkningsmöjligheter och intressebevakning
Förbättra skärgårdsmiljöns tillstånd
Utveckla skärgårdsimagen och att skapa ny image för produkter och tillställningar
Bevara möjligheter för åretruntboende och arbetande i skärgården
Värna om och bevara skärgårdskulturen och -historian
Trygga verksamhetsmöjligheterna för barn och unga

Tyngdpunktens avsikt är att utveckla skärgården och förbättra skärgårdsbornas levnadsförhållanden. Närheten till huvudstadsregionen och besökarströmmarna utnyttjas vid utvecklandet av åretruntservice. Den
vackra, mångsidiga och rena naturen främjar rekreation, närturism och turism. Den starka och mångsidiga
småföretagsamheten är grunden för utvecklandet av turismtjänster. Den åldrande befolkningen ställer krav
på utvecklandet av nya boende- och samarbetsformer. Nya verksamhetsformer och modeller kan växa fram
bland annat tack vare interregionalt och internationellt samarbete. Skärgårdsnäringarna stärks; skärgårdskulturen och -historian bevaras och utnyttjas, skärgårdsutvecklingen koordineras. I fråga om skärgårdsprojekten
fäster man särskild uppmärksamhet vid områden som saknar fast väg eller färjförbindelse, men vilka har fast
befolkning.
Exempel på projekt som finansieras:
-

-

Gemensamma tillställningar för fast- och fritidsbosatta
Infraprojekt: förutredningar,
koordinering och investeringar

-

Utvecklande av distansarbetslösningar
Projekt för förnybar energi
Ordnande av försöksboende: frivilliga/hyresmarknaden
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-

-

Projekt som höjer livskvaliteten för skärgårdsinvånarna
Skolning för att förbättra
det datatekniska kunnandet

-

Rådgivning, skolning,
forskning och information
om beaktande av skärgårdens särdrag vid planläggning

-

-

6.5

Projekt som förbättrar
skärgårdsinvånarnas säkerhet
Anskaffning, renovering av
gemensamma utrymmen
Projekt som förbättrar natur
och miljö

-

-

Information om skärgårdens tjänster och rekreationsområden
Utvecklande av närturism
och turism
Utvecklande av turistmål

SILMU rf:s egen lokala utvecklingsverksamhet

SILMU rf kommer under programperioden att verkställa utvecklingsåtgärder och projekt som är viktiga för
regionen. Finansieringsansökningar kommer att rikta sig till åtgärder som är viktiga och aktuella för det egna
området. SILMU rf kommer systematiskt och aktivt att lyfta upp aktuella ärenden till diskussion och ge utlåtanden.
6.5.1

Grundande av en ungdomssektion och dess roll

Under programperioden grundar SILMU rf en ungdomssektion. Sektionen har en egen finansieringskvot som
sektionen fördelar enligt egen bedömning och på förhand överenskomna kriterier som små bidrag (ungdomsLeader) till ungdomarnas egna idéer. Sektionen planerar i samarbete med ungdomarna projekt som är
viktiga för unga, ansökera om finansiering för dem och verkställer dem. Finansieringsansökningar lämnas
också till andra EU-program och stiftelser förutom ansökningarna om Leader-finansiering.
6.5.2

Medborgarinitierat utvecklingsarbete i stadsmiljö

Under programperioden grundas en stadssektion, vilken består av aktörer från Borgå stads centrumområden. Åtgärderna verkställs av aktörerna, sektionen eller båda tillsammans. Sektionens uppgift är att stöda
stadsområdets aktörer i sitt utvecklingsarbete och att starta medborgarinitierat utvecklingsarbete enligt Leadeprinciperna i Borgå centrum. Sektionen skriver en utvecklingsplan för centrumområdet i Borgå och förverkligar den.
Mål
Tyngdpunktens mål är att aktivera unga, förebygga utslagning av bl.a. unga och invandrare samt att förbättra
deras sysselsättning och livskvalitet. Målet är att inleda utvecklingsarbete på lokalt initiativ i Borgå centrum.
Åtgärderna förbättrar samarbete, aktivitet och påverkningsmöjligheter bland aktörerna i Borgå centrum. Det
är viktigt att förbättra växelverkan mellan stad och landsbygd och att sudda ut den konsgjorda gränsen mellan landsbygd och stad. Ett mål är dessutom att informera om tillgängliga finansieringsalternativ och att de
skulle utnyttjas aktivt i området.
Exempel på åtgärder
-

Grundande av ungdoms- och stadssektion
Projekt verkställs i enlighet med verksamhetsplanen
Nätverkande med nya aktörer
Initiering av temaprojekt
Möjligheterna till utvecklingsarbete utanför EU utreds
Anordnande av aktiverings- och informationstillfällen
Mångsidiga finansieringsansökningar för åtgärder
En lokal verksamhetsplan som styr verksamheten ställs upp
Pilot på ungdoms-Leaderfinansiering på området
Ställningstaganden och utlåtanden samt lyftande av aktuella ärenden till diskussion
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6.6

Prioriteringar inom tyngdpunkterna

1. Främjande av kunnande och innovationer
2. Förbättrande av lantbrukets konkurrenskraft och lantbrukslägenheternas livskraft
3. Organisering av livsmedelskedjan och
främjande av riskhantering inom lantbruk
4. Återställande, bevarande och förbättring
av ekosystem som är beroende av jord- och
skogsbruk
5. Effektivt utnyttjande av naturtillgångar
samt övergång till koldioxidknapp och klimatsmart ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogssektorerna
6. Social delaktighet, minskande av fattigdom och främjande av ekonomisk utveckling
på landsbygden

7

Företagsverksamhet och näringsutveckling

Livskraftiga
byar

Miljö och
natur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Skärgård

Egen lokal
utvecklingsverksamhet

x

x

x

VERKSAMHETSPLAN

Man uppnår bäst resultat för hela regionen genom att uppmuntra och stöda aktörer så heltäckande som
möjligt. Olika aktörers och intressentgruppers kunnande utnyttjas för förverkligande av strategin. Nedan ges
en beskrivning av de centrala åtgärder genom vilka strategin kommer att verkställas. En sammanfattning av
strategin kommer att tryckas upp på papper och distribueras i elektronisk form.

7.1

Inlärningsplan

Under årens lopp har vi lärt oss och tagit till oss många saker både som projektaktör och Leadergrupp.
Dessa lärdomar kommer att utnyttjas vid förverkligandet av strategin.
Den interna inlärningsplanens målgrupp är i första hand SILMU rf:s styrelse, personal, medlemmar, Leader-grupper och närstående intressenter samt projektledare. SILMU rf har satt upp en kvalitetshandbok
2013–2014 som i framtiden utnyttjas bl.a. som stöd för utveckling av verksamheten. Utvecklingskunnandet
förbättras dessutom bland annat genom den respons som man får genom följande åtgärder:
 Intern och extern utvärdering, två gånger under programperioden
 Responsbegäran till projekten och i samband med tillställningar, alla projekt och tillställningar
 All respons utnyttjas för utvecklande av verksamheten
 Genom att jämföra egen praxis med andras - utbyte av god praxis
 Strategiuppföljningsseminarium, uppföljning och analys av strategins verkställande, beslut om åtgärder
 SILMU rf:s årliga utvecklingsdag: bl.a. uppdatering av kvalitetshandbok och utveckling av egen verksamhet. I kvalitetshandboken fastställs bl.a. utbildningsbehoven för personal och styrelsemedlemmar
 Regelbundna träffar med närstående intressentgrupper, utveckling av verksamhetsformer och processer
 Årliga utvecklingssamtal
 Deltagande i andras utbildningar och anordnande av egen utbildning, bl.a. nya finansieringsverktyg
 Benchmarking av Pomoväst rf och Ykkösakseli ry görs årligen
 Utbyte av personal/styrelsemedlemmar t.ex. via ELARD eller på egen hand
Den externa inlärningsplanens målgrupp är andra föreningar, företag, invånare och andra intressentgrupper på området. Inlärningsbehoven kartläggs och de åtgärdas bland annat genom följande åtgärder:
 Skolning i bl.a. elektronisk skötsel av ärenden, lagstiftning och finansieringsmöjligheter antingen på
egen hand eller i samarbete med andra aktörer
 Inlärningsbehoven kartläggs genom begäran om utvärdering av verksamheten
 Jämförande utredningar om verksamheten i organisationer som bedriver ungdomsarbete
 Förfrågningar och seminarier som är öppna för alla
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7.2

Lokala, regionala och nationella aktörer

Bland de centrala lokala samarbetsparterna finns en lokal byasammanslutning, företagsrådgivningsorganisationerna, kommunerna och läroinrättningarna. Samarbetet med Östra Nyland Byar rf är mycket tätt. Vi
anordnar gemensamma bya- och informationstillfällen. En del styrelsemedlemmar är gemensamma och en
sammanslagning av föreningarna har planerats. En sammanslagning skulle skapa en stark och resurssparande utvecklingsorganisation med ett brett kunnande på området. Med de lokala företagsrådgivningsorganisationerna upprätthålls en kontinuerlig diskussion om företagarnas förändeliga behov, anordnar tillställningar och strävar till att ordna rådgivningen från en lucka. SILMU rf har deltagit i utvecklandet av företagstjänsterna på området. Regelbundna träffar anordnas med kommunernas kontaktpersoner för att utbyta information och för att information om verksamheten via dem skulle spridas till både kommunerna och områdets aktörer och invånare. SILMU rf är representerat i bland annat skärgårdsstrategigruppen och vi följer
kontinuerligt upp verksamheten och behoven i skärgården.
Med andra Leader-grupper i Nyland samarbetar vi bland annat genom att anordna träffar för personal, styrelsemedlemmar och aktörer. På det sättet kan man byta erfarenheter och ta lärdom av varandra. Samarbetet omfattar också gemensamma åtgärder/projekt. Viktigast bland dessa är information, åtgärder i anslutning till internationalisering och kvalitetsarbete, t.ex. gemensam utvärdering av hur programmen har förverkligats. Nya samarbetsparter finns i de föreningar som verkställer lokalt medborgarinitierat utvecklingsarbete i
huvudstadsregionen. Dessutom deltar SILMU rf i de regelbundna träffar som anordnas för svensk/tvåspråkiga aktörer. Nylands NTM-central har en central betydelse för verksamhetens smidighet. Ett öppet,
kommunikativt samarbete tryggar smidiga processer av jämn kvalitet för sökande.
Samarbete idkas med nationella aktörer så som t.ex. Suomen kylätoiminta ry (SYTY), Svensk Byaservice,
Jord- och skogsbruksministeriet (JSM), Landsbygdsverket (Mavi), Nätverksenheten, Svenska Studiecentralen och Kulturfonden m.fl. motsvarande organisationer. I praktiken innebär samarbetet bl.a. anordnande
av gemensamma tillställningar, deltagande i tillsställningar som anordnas av andra, utnyttjande av färdigt
material och nationella kampanjer för information.

7.3
7.3.1

Information och aktivering
Information och kommunikation

Information och kommunikation är i nyckelposition för förverkligandet av strategin. Strategin, dess möjligheter och förverkligande informeras i realtid på bägge inhemska språken genom olika informationskanaler.
Kommunikationen riktas jämnt över hela området och det nya Leader-brandet kommer att utnyttjas i kommunikationen. Föreningens webbplats innehåller aktuell information om lokala ärenden samt lokala, nationella
och internationella händelser, skolningar, Leaderverksamheter o.d. utvecklingsverksamhet. De elektroniska
kommunikationsmedlen kommer att öka i betydelse och användningen av dem kommer att effektiveras.
Målsättningen för den interna kommunikationen är smidig informationsöverföring mellan personal och styrelse i alla frågor som berör verksamheten samt att informera medlemmarna om verksamheten, strategin
och finansieringsmöjligheterna.
Målgrupperna för extern kommunikation informeras om föreningens verksamhet, mål och händelser. Föreningen görs mera känd och kommunikationen upprätthåller goda relationer till intressentgrupper och andra
aktörer.
SILMU rf kommunikationsresurs består av den egna personalen, styrelsens medlemmar och köpta tjänster.
Ett eget kommunikationsprojekt startas i samarbete med de övriga Leadergrupperna i Nyland och NTMcentralen. En detaljerad kommunikationsplan finns i bilaga 4.
7.3.2

Aktivering och involvering av aktörer

Områdets invånare och aktörer kommer att aktiveras för att öka intresset för den egna livsmiljön och för att
aktivera användningen av olika finansieringsinstrument i området.
 Vi anordnar bl.a. informations-, aktiverings- och skolningstillfällen och förmedlar information om tillfällen
som andra ordnar. Lämpliga tillställningar skräddarsys för olika målgrupper (företagare, föreningar,
unga, miljöaktörer osv.)
 Vi erbjuder stöd och rådgivning under hela projektets gång till dem som ansöker om stöd
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 Vi producerar skriftligt material som distribueras både på papper och i elektronisk form
 Vi startar temaprojekt
 Vi grundar sektioner (unga, stad, landsbygd)

7.4

Egna projekt

För att stöda strategin förverkligar SILMU rf egna projekt t.ex. temaprojekt samt projekt inom kommunikation
och internationell verksamhet. Finansieringsansökningar lämnas till så många som möjligt angående de
egna projekten.

7.5

Beredning och val av åtgärder

7.5.1

Beredning och lämnande av ansökan

Vid sidan av skriftliga anvisningar ges alla sökande handledning i att ställa upp ansökan och under genomförandet av projekten. Sökanden uppmanas att ta kontakt redan i planeringsskedet för att ansökningsprocessen skall bli så smidig som möjligt. Den handledning som ges i planeringsskedet hjälper sökandena att ställa
upp heltäckande och ändamålsenliga ansökningar och förbättrar på det hela taget projektets möjligheter att
lyckas. SILMU rf:s uppgift är att säkra att sökandena har tillräckligt material och kunskap för projektets planering, finansieringsansökan och verkställande. Ansvaret för projektet och förverkligandet av det är alltid hos
projektägaren. Ett elektroniskt projektsystem kommer att tas i bruk och sökandena kommer att få handledning i att använda systemet. Vid behov kontaktas Nylands NMT-central i planeringsskedet.
7.5.2

Bedömning och behandling av åtgärder som finansieras

Ansökningarna tas till behandling an efter att de är färdiga för behandling, dvs. då de innehåller alla erfordrade dokument. SILMU rf:s styrelse behandlar alla ansökningar i enlighet med god förvaltningssed samt
följer ett öppet och jämlikt förfaringssätt i samband men bedömning av ansökningar. Styrelsens företagsgrupp som består av styrelsemedlemmar med företagskunnande granskar ansökningar om företagsstöd före
styrelsebehandling och lämnar eventuella begäran om tilläggsutredningar till beredaren. De viktigaste dokumenten som det kommande finansieringsbeslutet baserar sig på, är till påseende i intranät minst en vecka
före styrelsemötet. Alla dokument bifogade till stödansökan finns till påseende på styrelsemötet.
För erhållande av positivt förordade finansieringsbeslut bör alla ansökningar (både projektstöd och företagsstöd) fylla alla obligatoriska kriterier (A). Dessutom bör ansökningarna (beroende av projekttyp) uppfylla
minst hälften av B, C eller D gruppernas kriterier. Kriterierna inklusive förklaringar hittar man i bilaga 5.
A)
B)
C)
D)

Obligatoriska kriterier
Kriterier angående projektstödansökningar (allmännyttiga ansökningar)
Kriterier för stödansökningar som innehåller internationell verksamhet
Kriterier angående företagsstödansökningar

Vid behov kan ansökningarna lämnas på bordet för tilläggsutredningar. Efter SILMU rf:s styrelsebehandling
skickas ansökningarna omedelbart till ELY-centralen för laglighetsgranskning.
För att behandlingen av ansökningar skall vara konsekvent och jämlik för alla sökanden, kommer man att i
början av programperioden dra upp riktlinjer för hur stöddprocenten fastställs och t.ex. vilken typ av projekt
som inte alls finansieras. Riktlinjerna hittar man på SILMU rf:s hemsida. Om man blir tvungen att ändra på
linjedragningarna under programperioden, kommer detta att informeras utåt.
I samband med informations-, aktiverings - och skolningstillfällen samt på föreningens webbplats och i övrigt
informationsmaterial kommer man att informera om ansökningsförfaradet och kriterier som används vid bedömning av ansökningarna.
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8

SAMMANJÄMKNING AV PROGRAM, ARBETSFÖRDELNING OCH SAMARBETE MELLAN
OMRÅDETS AKTÖRER

SILMU rf samarbetar på bred front med olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Samarbetet utvecklas
kontinuerligt och vi söker aktivt nya samarbetsparter.

Media

Skogscentralen
Producenterna

Församlingar

Föreningar
MTK /NSP
Företagen

Östra Nylands
Byar rf
ProAgria rf

SILMU rf

Företagsrådgivningsorganisationerna

Suomen Kylätoiminta ry

Leadergrupperna

Läroinrättningarna CIMO, Finvera, Tekes,
Kulturfonden, MSL mfl.
finansiärer

Kommunerna

Nylands förbund

Nätverksenheten NTM-centralen
Riksdagsmännen
JSM och ANM
Mavi

8.1

Nylands utvecklingsstrategi för åren 2014–2020

Nylands NTM-central bereder och verkställer en regional strategi och landsbygdssektionen följer upp och
leder förverkligandet av strategin under programperioden 2014–2020. De Leadergrupper som verkar i Nyland deltar i sektionens möten och informerar sektionens medlemmar om förverkligandet av strategin på
lokalplanet och deltar genom att följa upp och förverkliga det regionala programmet.
Samarbete och arbetsfördelning
Nylands NTM-central beviljar i huvudsak finansiering till företagsprojekt och regionala utvecklingsprojekt som
förverkligas på stora områden, medan Leadergrupperna ansvarar för verkställandet av lokala strategier, val
av de projekt som finansieras, uppföljning och handledning.
Leadergrupperna i Nyland och NTM-centralen har kommit överens om avgränsningar som gäller företagsfinansiering som beviljas ur Landsbygdsfonden i Nyland. Landsbygdssektionen har godkänt områdets avgränsningarna (bilaga 1). Avgränsningarna gäller både Leadergrupperna och NMT-centralen. På SILMU rf:s
område har centrumområdet i Borgå avgränsats från landsbygdsfinansieringen (icke stöddugligt område).
Riktlinjer för finansiering, noggrannare arbetsfördelning och praxis mellan NTM-centralen och Leadergrupperna har fastställts genom ett skilt avtal (bilaga 6). Avtalets innehåll kan vid behov med gemensamt beslut
ändras och preciseras under finansieringsperioden.
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8.2

Södra Finlands fiskeriprogram ESKO

Programmet förvaltas av Kehittämisyhdistys Sepra ry. Verksamhetsområdet omfattar förutom Sepra ry:s
område också SILMU rf:s och Pomoväst rf:s områden. Alla Leadergrupperna har representation i ESKOs
styrelse. Samarbetet mellan ESKO-områdets Leadergrupper intensifieras bl.a. genom att anordna regelbundna träffar och informationstillfällen i olika delar av området. Elektronisk information används så mycket
som möjligt så, att samma material sprids på hela ESKO-området genom Leadergrupperna. Träffar kan ordnas med hjälp av t.ex. Skype. Vid behov diskuteras projekt som skall finansieras enskilt.

8.3

Östra Nylands skärgårdsprogram

Skärgårdsprogrammet följs upp och koordineras av en arbetsgrupp som består av aktörer från området, där
SILMU rf är representerat. Genom att aktivt delta i arbetsgruppens arbete koordineras programmen regelbundet på ett naturligt sätt. Skärgårdsprogrammets åtgärder kommer att finansieras bland annat genom de
finansieringsalternativ som SILMU rf erbjuder.

8.4

Östra Nylands lokala handlingsprogram 2014–2020

De mål och åtgärdsförslag som Östra Nylands Byar framför i sitt program för lokal verksamhet har beaktats
vid beredningen av strategin. SILMU rf och Östra Nylands Byar rf har under åren 2012–2013 dryftat möjligheten att sammanslå föreningarna, men man har inte kunnat nå ett slutligt beslut i ärendet. Föreningarna är
verksamma på samma geografiska område och fungerar från och med våren 2014 också i gemensamma
utrymmen, vilket underlättar samarbetet. Föreningarnas verksamheter stöder varandra i många avseenden.
Arbetet för att sammanslå föreningarna fortsätter med målet ställt vid att det från början av 2015 skulle finnas
en starkare aktör än tidigare, vilken mera heltäckande kunde betjäna områdets invånare.

8.5

Program för strukturfonder

NTM-centralen i Tavastland förvaltar regionala program för strukturfonder under programperioden 2014–
2020. Diskussioner om användningen av strukturfondens medel för medborgarinitierat utvecklingsarbete i
stadsmiljö har förts under våren med representanter för NTM-centralen. SILMU rf kommer att informera om
finansiering som kan sökas ur strukturfonderna. Strukturfondsfinansiering kommer att användas möjligast
omfattande till projekt på området.

8.6

Övriga program som har beaktats vid beredningen av strategin

Nylandsprogrammet sammanfattar framtidens riktningar och utgör den strategiska viljan för utvecklingen i
Nyland. Målet är att Nylandsprogrammet och de åtgärder som verkställs genom den lokala strategin skall
stöda varandra. Samarbetet mellan Nylands förbund och Leadergrupperna har varit måttligt och samarbetet
kommer att upprätthållas genom regelbundna träffar.
Det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet är ett dokument framställt av Skärgårdsdelegationen vid arbets- och näringsministeriet, vars åtgärder beaktas vid verkställandet av den lokala strategin. Det skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet och det lokala Leaderprogrammet har tyngdpunkter som sammanfaller.
Kommunernas strategier beaktas i det lokala utvecklingsarbetet. Borgå stads strategi beaktas vid planeringen av initierad lokal utveckling i Borgå centrum.
Det nationella skogsprogrammet 2015 tar sikte på 2020, då skogsbranschen är en ansvarsfull föregångare inom bioekonomi och då skogsbaserade näringar är konkurrenskraftiga och lönsamma. Enligt verksamhetsidén, skapas välfärd genom hållbar skötsel och nyttjande av skog. På SILMU rf:s område finns två lokala
skogsprogram, Kustens skogsprogram 2012–2015 och Tavastland-Nylands skogsprogram 2012–2015. Kustens skogsprogram fungerar på två språk och även i tätorter med unga som särskild målgrupp. TavastlandNylands skogsprogram betonar bioekonomi och utveckling av bioenergi.

8.9

Nya intressentgrupper, samarbetsformer

Samarbetet med Helka ry som fungerar i Helsingfors kommer att intensifieras. Målet är att också samarbeta
med de Kehrä-grupper som planerar lokal, medborgarinitierad utveckling i Helsingfors. Utbyte av erfarenheter och ”fadderverksamhet” är till en början lämpliga samarbetsformer. Aktörer i Borgå centrum är nya
samarbetsparter. Med dem inleds lokal utvecklingsverksamhet i centrumområdet under programperioden.
Samarbetet med MTK Uusimaa och NSP kommer att konkretiseras i form av projekt som brainstormades i
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januari 2014 vid en nationell träff i Kotka samt vid den nyländska träffen våren 2014. De församlingar som
verkar på området ses också som potentiella intressentgrupper. Samarbetet kommer att utvecklas under
programperioden. Samarbetet utvecklas med juniorhandelskamrarna på området. SILMU rf bildar nätverk
med aktörer som har erfarenhet av utvecklingsarbetet i utvecklingsländer, så som t.ex. KEPA och Kyrkans
utlandshjälp. Leadergrupperna i Nyland har som mål att få representation i Landskapets samarbetsgrupp
under programperioden.

9

ANORDNANDE AV STRATEGINS FÖRVALTNING OCH UPPFÖLJNING SAMT RESURSER

9.1

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf grundades 2007 som en tvåspråkig förening som är öppen för
alla. Alla som godkänner föreningens stadgar (bilaga 7) kan bli medlemmar i föreningen. SILMU rf har vid
lämnandet av strategin 330 person- och föreningsmedlemmar. Föreningens kontor finns i Borgå som är en
central ort på verksamhetsområdet och dit det är lätt att ta sig från olika delar av verksamhetsområdet. SILMU rf fungerar på Nylands NTM-centrals område. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter till styrelsen samt ordföranden. Styrelsen är
det verkställande organet och väljs enligt trepartsprincipen och i mån av möjlighet så att de geografiskt representerar området så väl som möjligt. Styrelsemedlemmarna kan väljas två gånger till en period på tre år.
Styrelsen ställer årligen upp en verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse för att fastställas
av årsmötet. Ett sammandrag av styrelsens sammansättning och representation finns i bilaga 8.
Enligt behov bildar styrelsens medlemmar arbetsgrupper t.ex. arbetsutskott, företagsarbetsgrupp och utlåtandegrupp. Då verksamheten utvidgas, grundas sektioner (t.ex. ungdom, stad och by) till vilken styrelsen
utser sina representanter. Sektionerna bereder ärenden inom sin behörighet för styrelsens behandling. Sektionerna har en verksamhetsplan och budget vilka bifogas till SILMU rf:s motsvarande dokument.
9.1.1

Styrelsens möten och andra sammanträden

Styrelsemöten anordnas cirka en gång per månad i olika delar av verksamhetsområdet. Både egentliga
medlemmar och ersättare har rätt att delta i mötena och alla har tillgång till möteshandlingarna. Skolning
anordnas för nya styrelsemedlemmar.
Arbetsplatsmöten, vid vilka förutom personalen också projektansvariga för Leadergruppens egna projekt,
styrelsens ordförande och andra inbjudna deltar, anordnas en gång per månad.
Arbetsgrupper och sektioner sammanträder enligt behov.
9.1.2

Personalresurs och kunnande

SILMU rf har skolad och erfaren personal och ett tillräckligt ekonomiskt kunnande för att fungera som Leadergrupp. Två personer i den fast anställda personalen har arbetat i aktionsgrupp i mera än tio års tid och
den tredje personen i sex års tid. Personalen har varit med om att verkställa POMO+, ALMA, ELMA och
Leaderprogrammen. Verksamheten fortgår med samma personal. Förutom dessa tre anställs personal på
viss tid enligt behov och tillgängliga resurser. Experttjänster så som översättningsarbete, tryck och ombrytning köps av utomstående. Alla anställda har en egen arbetsbeskrivning, men i ett litet arbetssamfund är det
viktigt att alla kan utföra alla arbeten. För att trygga verksamhetens smidighet kommer man i samband med
kvalitetsarbetet att ställa upp ”överlevnadsanvisningar” som vid behov kan användas av styrelsen.

9.2

Uppföljning av strategins verkställighet och mätning av resultat

Åtgärdernas resultat mäts förutom med obligatoriska indikatorer också med egna uppföljningsuppgifter, bilaga 9. Indikatoruppgifter insamlas i enlighet med anvisningarna genom datasystemen, men även genom
skilda respons- och resultatförfrågningar.
Strategins förverkligande enligt tyngdpunkternas uppföljs med hjälp av egna tabeller för att säkra att uppföljningen kan göras tillräckligt noggrant i realtid. Strategins förverkligande kommer att följas upp genom årliga
uppföljningsseminarier till vilka inbjuds aktiva inom strategitemaggrupperna, kommunernas representanter,
intressentgrupper och andra intresserade.
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10 FINANSIERINGSPLAN
10.1 SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 strategins finansieringsplan
Alla kommuner på SILMU rf:s område har förbundit sig vid att finansiera verksamheten som förverkligas via
Landsbygdsfonden med en andel på 20 % åren 2014-2020 (bilaga 10). Dessutom har en del av kommunerna för hela programperioden förbundit sig vid att finansiera verksamhet som förverkligas via strategin och
finansieras via Strukturfonden och övriga EU-program. En del kommuner har beslutat att delta i finansieringen av ovan nämnda projekt enligt skilda ansökningar. Detaljerade finansieringstabeller och finansieringens
fördelning enligt tyngdpunkterna finns i bilaga 11.

7 230 857,00 €

Helhetsbudget
Offentlig finansiering (EU-stat)
Privat finansiering
Övrig finansiering

6 681 000,00 €
2 429 857,00 €
120 000,00 €

Landsbygdsfonden (Leader), finansiering totalt
Varav offentlig finansiering
Varav privat finansiering
Varav verksamhetspeng (för nio år)

6 463 077,00 €
4 201 000,00 €
2 262 077,00 €
924 000,00 €

Fördelning av landsbygdsfondens offentliga finansiering enligt tyngdpunkterna i strategin
1. Företagsverksamhet och sysselsättning
2. Livskraftiga byar
3. Miljö och natur
4. Skärgård

983 100,00 €
1 638 500,00 €
327 700,00 €
327 700,00 €
767 780,00 €

Egen regional utveckling, finansiering totalt
-

640 000,00 €
77 780,00 €
50 000,00 €

Strukturfonden och övriga EU-program
Ungdoms-Leader
Övriga stöd totalt

480 000,00 €
167 780,00 €
120 000,00 €
52 800,00 €

Offentlig finansiering totalt till projektverksamhet
Privat finansiering
Övrig finansiering
Förvaltning
10.2 Södra Finlands fiskeriprogram ESKO, finansieringsplan

Förutom finansieringsalternativen som nämnts i punkt 10.1 förverkligas i kustkommunerna (Sibbo, Borgå och
Lovisa) ESKO- programmet till vilken finansiering söks från Europeiska fiskerifonden. I frågavarande kommuner har bundit sej att delta i finansieringen med en 10 % andel under hela programperioden. ESKOprogrammet förvaltas av Kehittämisyhdistys SEPRA ry.
Europeiska fiskerifonden
Helhetsbudget
Offentlig finansiering
Privat finansiering

2 457 000,00 €
1 719 900,00 €
737 100,00 €

10.3 Verksamhetspenning och förvaltningskostnader
Ur Jordbruksfondens offentliga finansieringsram används ca 22 % som verksamhetspenning för att aktivera
och administrera jordbruksfondens medel.
Dessutom allokeras 11 % av strukturfondsmedlen och finansiering ur övriga EU-fonder till förvaltning och
aktivering av dessa.
Den egna ekonomin, särskilt likviditeten följs kontinuerligt upp med hjälp av olika tabeller och bokföringen.
Bokföringen utförs av den egna personalen. Ekonomin behandlas på varje styrelsemöte.
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10.4 Finansieringens allokering





För åtgärder som verkställs på landsbygden (ej Borgå centrum, bilaga 1) allokeras landsbygdsfondens Leaderfinansiering samt finansiering ur strukturfonden, andra EU-program, stiftelser och
kommunala andelar
För åtgärder som verkställs i Borgå centrum allokeras finansiering ur strukturfonden och andra
EU-program, stiftelser och kommunerna
För åtgärder som verkställs utanför EU lämnas finansieringsansökningar till utrikesministeriet och
eventuella andra källor

11 ERFARENHETER AV TIDIGARE PROGRAMPERIODER
Aktionsgrupper har varit aktiva på området från den första strukturfondsperioden på det sättet, att det under
första och andra perioden fanns två grupper och en grupp under den tredje perioden.

11.1 Programperioden 1995–1999
Under programperioden fungerade Östra Nylands Leader rf i Pernå, Liljendal, Lappträsk, Mörskom, Pukkila,
Artsjö och Orimattila medan Maaseudun kehittämisyhdistys SamPo ry fungerade i Borgnäs, Sibbo, Mäntsälä,
Borgå och Askola. Finansieringsverktygen bestod av nationell POMO-finansiering och Leader II-finansiering.
Den programbaserade ”nedifrån upp” – utvecklingen var ny för områdets aktörer, men projektprocessen
kunde snabbt hanteras och projektens utförare upplevde att förfarandet var effektivt och snabbt.

11.2 Programperioden 2000–2006
Under programperioden fungerade SamPo ry i Mäntsälä, Borgnäs och Askola medan Gro i Öst rf fungerade i
Lovisa, Liljendal, Lappträsk, Artsjö, Pukkila, Mörskom, Borgå, Pernå, Strömfors och Sibbo. Finansieringsverktygen bestod av nationell POMO+ - finansiering och ALMA- och ELMA-finansiering. Arbetet i aktionsgrupper upplevdes som en väldigt viktig del av landsbygdsutvecklingen och verksamheten upplevdes vara
nödvändig mellan sökandena och TE-centralen.

11.3 Programperioden 2007–2013
Under programperioden verkställde SILMU rf Leaderprogrammet i Askola, Lappträsk, Lovisa (Pernå, Strömfors och Liljendal), Mörskom, Mäntsälä, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Sibbo och Orimattila (tidigare Artsjö kommuns område). Sammanslagningen av två ”Leadergrupper” i början av perioden och problem med personalrekryteringen försvårade verksamhetens inledning under de första åren. Programmet startade långsamt eftersom hela programperioden försenades och av att de första stödbesluten kunde göras först i början av
2009. Farten ökade under perioden på det sättet, att hela programperiodens ram kunde bindas till och med
sommaren 2012.
Programperiodens stöd hade tonvikt på projektstöd (ca 87 %) och en mindre del (ca 13 %) riktades till företagsstöd. Programperioden var den första under vilken man kunde på området bevilja företagsstöd och förverkliga interregionala och internationella projekt. De interregionala och internationella projekten togs väl
emot av områdets aktörer.
Satsningen på rådgivning och handledning var stor vilket gjorde att tröskeln för ansökningar kunde göras
lägre. SILMU rf har fått mycket tack för sin goda kundbetjäning.
Samarbetet med områdets företagarföreningar och företagsrådgivningsorganisationer samt andra aktörer
kom bra igång och målet var att förbättra och fördjupa samarbetet. Samarbetet med Östra Nylands Byar rf
har kontinuerligt blivit tätare och under 2012–2013 har man diskuterat en sammanslagning av föreningarna.
Under 2011 verkställde SILMU rf en mellanutvärdering. Förfrågan besvarades av intressentgrupper och projektaktörer som har fått finansiering. Förfrågningen kartlade intressentgruppernas och projektaktörernas syn
på föreningens verksamhet. Svararna var i huvudsak nöjda med vitsordet 7,8 (på skalan 4-10). I tabellen
nedan presenteras utvecklingsförslag som kom fram i förfrågningen.
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-

-

Marknadsföring och information
Fördjupat samarbete med
intressentgrupperna, tätare
kontakter
Ibruktagning av nya infokanaler, t.ex. sociala medier och
uppdatering av befintliga

-

-

-

-

Projektprocessens skeden
Sökanden skall få en klar bild
av projektprocessen från början
Tydliga anvisningar och exempel på ifyllning av blanketter
Möjlighet till uppföljning av
olika ansökningar för projektaktörera
Särskilt i utbetalningsskedet
skulle det vara viktigt för pro-

jektägarna att veta hur långt
processen har fortskriddit

-

-

Kundbetjäning
Noggrannhet i rådgivning om
ansökningarna så att sökandena kan undvika onödigt
pappersarbete
”Ingen får bli ensam med projektprocessen” – tänkande

11.4 Sammandrag
Tills vidare har varje programperiod inletts på nya verksamhetsområden och under olika föreningars namn.
Vid övergången till programperioden 2014–2020 fungerar vi för första gången på i stort sett samma område
och under samma förenings namn under en andra period och detta skapar ett helt nytt perspektiv för verksamheten. Under programperioderna har verksamheten rotat sig på området och utvecklats och är numera
en naturlig del av områdets utveckling som man bör stärka och utvidga. De lärdomar och erfarenheter man
har kunnat ta av tidigare programperioder har förts till strategin och de har utnyttjats vid beredningen av strategin och de kommer att utnyttjas vid dess verkställande.
Utvecklingsidéer och vägkost till den nya programperioden:
Verksamhetsiden bör vara klar och basera sej på det lokala behoven. Strategin bör förverkligas jämlikt och
man bör satsa speciellt för att få ungdomar med aktiviteterna. Man bör öka på kommunikationsåtgärder och
informering även genom att förankra sig i regionen. En dialog med beslutsfattare och tjänstemän i kommunerna bör ökas och övrigt samarbetet fördjupas. Linjedragningar angående finansieringen bör göras när
programperioden börjar. Den egna verksamheten görs mer systematisk. Aktivering, rådgivning och skolning
riktat till aktörerna utvecklas t.ex. bl.a. genom att bättre framföra goda praxis.
Statistikuppgifter: Nylands förbunds infotjänst/Statistikcentralen.
Bilagor:
1. SILMU rf:s områdesbegränsningar angående Landsbygdsfinansieringen
2. Internationell strategi
3. SWOT-analys
4. Kommunikationsplan
5. Kriterier
6. Samarbetsavtal med NMT-centralen
7. SILMU rf:s stadgar
8. Styrelsen sammansättning och representation
9. Uppföljningsuppgifter
10. Kommunernas beslut och deltagande i finansiering
11. Finansieringstabeller
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