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Utvecklingsförening SILMU rf
Utvecklingsförening SILMU rf grundades 2007 som en tvåspråkig förening. Alla som godkänner föreningens stadgar 
kan bli medlemmar i föreningen. Föreningens kontor/kansli finns i Borgå. SILMU rf fungerar på Nylands NTM-
centrals område. Styrelsen är det verkställande organet och väljs enligt trepartsprincipen och i mån av möjlighet så 
att den geografiskt representerar området. Till föreningens uppgift hör bl.a. att göra upp strategin, verkställandet 
och uppföljningen.

Strategins målområde och målgrupper
SILMU rf:s verksamhetsområde, på vilken strategin förverkligas, befinner sig öster om huvudstadsregionen. 
Området sträcker sig över nio kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila 
och Sibbo. Målgruppen är alla fast- och fritidsbosatta på området, oberoende av ålder, kön eller ursprung/
bakgrund, alla små och nygrundade företag på området, föreningar och organisationer, jordbrukare, kommuner, 
läroinrättningar och andra aktörer på området. 

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.

Innehållet i strategin
Strategin innehåller fem tyngdpunkter som har valts under beredningsprocessen och utgående från SWOT-
analysen. Som genomgripande tema har strategin interregionalt och internationellt samarbete samt barn och unga.

SILMU rf:s vision

SILMU är en stark regional aktör.

Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.

Företags-
verksamhet och 
sysselsättning

Livskraftiga byar Miljö och natur Skärgård Egen regional 
utveckling

Internationell verksamhet

Interregionalt samarbete

Barn och unga

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, alla har haft möjlighet att delta i beredningen. Strategin och dess målsättningar svarar på fältets önskemål. 
Strategin styr utvecklingsarbetet på området och definierar verksamheten som kommer att beviljas finansiering 
under programperioden 2014–2020. Strategin förverkligas i enlighet med Leader-principerna. Strategin förverkligas 
nedifrån upp, dvs. lokal aktivering och lokalt deltagande utgör grunden för strategins förverkligande.

Strategins tyngdpunkter och genomgripande teman



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. 
Som stöd för den internationella verksamheten har 
en intern ationell strategi utarbetats, vilken även 
fungerar som grund för främjande av internationella 
samarbetet. 

Barn och unga

Målet är att hindra utslagning samt att 
aktivera och öka deltagandet av barn och unga. 
Avsikten är att skapa mångsidiga hobby- och 
verksamhetsmöjligheter samt förbättra de ungas 
arbetslivsfärdigheter. Ökat eget initiativ och 
företagsmässigt tänkande skapar egenmakt och 
hindrar utslagning och arbetslöshet. 

STRATEGINS TYNGDPUNKTER OCH ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS

1. Aff ärsverksamhet 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

Tyngdpunkten har som mål att förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet. Läget nära huvudstads-
regionens 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 fi nansieras:

� Att skapa en arbetsplats åt sig själv

� Marknadsundersökning och lönsamhetsutredning 
    för begynnande eller förstorande företag

� Företagarutbildning, särskilt för unga

� Kompanjonskaps- och samarbetsprojekt 

� 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

2. 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 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, och 
möjligheterna till kultur och fritidssysselsättning samt 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 samt företagare till området.

Exempel på projekt som fi nansieras:

� Bya-, säkerhets-, vattenvårds- och dylika        
    utvecklingsplaner

� 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

� Skapande av nya hobbymöjligheter 

� Skapande av 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

� Inbjudning av fritidsbosatta och nyinflyttade för  
    deltagande av verksamheter

� Utförande av byahistoriker och delgivande 
    av historiekunskap, ”byastigar” 

� Utveckling av 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 skolnings- och idé-verkstäder

� Skolning och information om traditionellt byggande 

� Skolning om trädgårdsskötsel som hobby och utnyttjande 
    av naturens skörd

� Investeringar i småskalig infra och förnybara energiformer

Tiina
Tarralappu
pilkku pois sesselsättning och välistä
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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 befintliga och nya ekosystemtjänster

 � Öka utbudet av rekreationstjänster som grundar sig 
     på natur och miljö

 � Minska  nedskräpning av naturen och upprätthållandet 
     av 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.

Exempel på projekt som fi nansieras:

� Att minska näringsutlakning: planering och verkställande

� 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

� Rådgivning av vildmarksfärdighet och vandring i naturen 

� Allemansrätten: sammanjämkning av allmän användning 
    och privat ägande

� Upprustning av igenvuxna områden samt planering 
    av fortsatt underhåll

� 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 förverkligande av naturreservat

� Vård- och skötselplaner av naturområden 

� Komposteringskurser
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4. Skärgården

 Tyngdpunktsområdets viktigaste mål är att:

 � Stärka mångsidigt skärgårdsföretagande

 � Utveckla turismtjänster

 � Öka skärgårdsbefolkningens påverkningsmöjligheter 
     och intressebevakning

 � Förbättra skärgårdsmiljöns tillstånd

 � Utveckling av skärgårdens dragningskraft och 
     skapande av nya 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 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. Skärgårdsnäringen stärks: skärgårdskulturen och -historian bevaras och utnyttjas samt 
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 fi nansieras:

� Gemensamma tillställningar för fast- och fritidsbosatta 

� Infraprojekt: förutredningar, koordinering och    
    investeringar

� Utvecklande av distansarbetslösningar

� Projekt för förnybar energi

� Ordnande av försöksboende: frivilliga/hyresmarknaden

� 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

� Projekt som förbättrar skärgårdsinvånarnas säkerhet

� Anskaffning och renovering av gemensamma utrymmen

� Projekt som förbättrar natur och miljö

� Information om skärgårdens tjänster och        
    rekreationsområden

� Utvecklande av närturism och turism 

� Utvecklande av turistmål

5. SILMU rf:s egna regionala 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. 
Under programperioden grundas en ungdomssektion. Sektionen har en egen finansieringskvot som fördelas enligt 
egen bedömning och på förhand överenskomna kriterier som små bidrag (ungdoms-Leader) till ungdomarnas 
egna idéer. Sektionen planerar i samarbete med områdets ungdomar projekt som är viktiga för unga, ansöker 
om finansiering och verkställer dem. Finansieringsansökningar lämnas också till andra EU-program och stiftelser 
förutom ansökningarna om Leader-finansiering. 
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 Leader-
principerna 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 konstgjorda 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-Leader -finansiering på området

� Ställningstaganden och utlåtanden samt lyftande 
    av aktuella ärenden till diskussion

Finansieringsplan

Alla kommuner på SILMU rf:s område har förbundit sig att finansiera Leader-verksamheten som förverkligas via 
Landsbygdsfonden åren 2014-2020. Dessutom har en del av kommunerna (Askola, Lappträsk, Lovisa och Mörskom) 
förbundit sig att finansiera verksamhet som förverkligas via strategin och finansieras via Strukturfonden och övriga 
EU-program. 

Helhetsbudget  ................................................................................................................................. 7,2 milj. €

Offentlig finansiering (EU-stat)  ........................................................................... 4,7 milj. €

Privat finansiering  ...................................................................................................................... 2,4 milj. €

Övrig finansiering  ....................................................................................................................... 0,1 milj. €

Landsbygdsfonden (Leader), finansiering totalt  ..................... 6,4 milj. €

Egen regional utveckling, finansiering totalt  ................................ 0,7 milj. €

Övriga stöd (fonder och stiftelser)  ................................................................ 0,1 milj. €

Södra Finlands fi skeriprogram ESKO, fi nansieringsplan 

Förutom finansieringsalternativen som nämnts ovan förverkligas i kustkommunerna (Sibbo, Borgå och Lovisa) 
ESKO -programmet som förvaltas av Leader SEPRA.

ESKO -programmets finansiering (hela ESKO -området)

Helhetsbudget  ...................................................................................................................................2,5 milj. €

Offentlig finansiering  .............................................................................................................1,8 milj. €

Privat finansiering  ........................................................................................................................0,7 milj. €

Finansiering via Nylands NTM-central 

Nylands NTM-central beviljar finansiering via Landsbygdsfonden till lantbruksinvesteringar, investeringar till 
utveckling av annex-företag, omfattande företagsprojekt samt omfattande projektstöd.



Kontaktuppgifter

Adress Veckjärvivägen 1, 06150 BORGÅ
Webbplats silmu.info
Verksamhetsledare Gina Forström GSM 041 442 6602
Kanslichef Tiina Kurki GSM 040 359 4166
Projektrådgivare Heli Mutanen GSM 040 569 0068
Byaombud Li-Marie Santala GSM 040 158 8038
E-post fornamn.efternamn@silmu.info
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TILLVÄXT MED SILMU = 
möjligheternas port

Beredning och lämnande av ansökan
Det lönar sig att reservera tid för planering och beredning av ett projekt. 
Väl planerat är till hälften gjort! Sökanden rekommenderas att kontakta 
SILMU rf:s personal i planeringsskedet. Projektiden övervägs och vidare 
utarbetas tillsammans. Givna råd i planeringsskedet hjälper projektägaren att 
sammanställa en bra ansökan och till ett framgångsikt projekt.

Vid sidan av skriftliga anvisningar ges alla sökande handledning i att ställa upp 
ansökan och hjälp under genomförandet av projekten. Ansvaret för projektet 
och förverkligandet av det är alltid hos projektägaren.

Ansökningarna lämnas programperioden 2014-2020 elektroniskt i Hyrrä-
tjänsten. Även betalnigsansökningar, ändringsansökningar och rapporter sköts 
elektroniskt. Projektägarna kan följa behandlingen av ansökningarna i den 
elektroniska tjänsten. Användningen av tjänsten kräver Katso-identifiering. 
Identifieringen skapas på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.jsp. SILMU rf:s personal 
hjälper dig även vid behov med att skapa identifieringen. 

Bedömning och behandling av åtgärder som fi nansieras
Ansökningarna tas till behandling an efter att de är färdiga, 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. Vid behov kan ansökningarna lämnas på bordet för 
tilläggsutredningar. Styrelsen gör en behovsbedömning på alla projekt som behandlas. Behovsbedömningen baserar 
sig på åtgärderna i strategin. Efter SILMU rf:s styrelsebehandling överförs behandlingen av ansökan till NTM-
centralen för laglighetsgranskning. NTM-centralen kan vid behov begära tilläggsutredningar innan beslut görs.

De lokala och regionala finansieringslinjerna granskas årligen och informering om dessa läggs ut bl.a. på hemsidorna.

Urvalskriterier:
För erhållande av positivt förordade finansieringsbeslut bör alla ansökningar fylla alla obligatoriska kriterier (A). 
Dessutom bör ansökningarna (beroende av projekttyp) uppfylla minst hälften av B, C eller D -gruppernas kriterier.

A) Obligatoriska kriterier

B) Kriterier angående projektstödansökningar (allmännyttiga ansökningar)

C) Kriterier för stödansökningar som innehåller internationell verksamhet

D) Kriterier angående företagsstödansökningar

Man kan bekanta sig med kriterierna på SILMU rf:s hemsida. Kriterierna kan vid behov granskas under 
programperioden.

Bekanta dig även med noggrannare anvisningar på föreningens hemsida 
eller kontakta oss!




