
Blankett för Feedback på SILMU rf:s verksamhet och  insamlande av uppföljningsuppgifter 

angående SILMUSTA KASVUA -TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 strategin

Projektets namn:

Projektets nummer:

Sökande:

Annanstans, var? 

1 2 3 4 5 0

Hur vill ni få information om SILMU rf:s verksamhet?

Motsvarade den rådgivning ni fick ert behov? (1=inte alls, 2=lite, 3=en aning, 4=mycket eller 

0=berör ej projektet)

Rådgivningen i planeringsskedet

Rådgivning under projekttiden

Rådgivning i samband med ansökan om utbetalning

Hur önskar ni att SILMU rf skulle utveckla rådgivningen?

De lokala företagsrådgivningsorg. (ProAgria Etelä-Suomi ry, Posintra Oy, Mäntsälän 

yrityskehitys Oy, Utvecklingscentret för mellersta Nyland AB forum, KEUKE)

NMT-centralen

Kommunen

Lokalmedian (tidningar, radio mm.)

Var ni nöjda med den information ni fick, saknades något eller var något oklart? 

FEEDBACK PÅ SILMU RF:S VERKSAMHET

Var fick ni veta om SILMU rf:s verksamhet: 

SILMU rf:s hemsidor

Facebook

Det elektroniska nyhetsbrevet

SILMU rf:s styrelsemedlem

SILMU rf:s infotillfälle
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SILMU rf… 1 2 3 4 5 0

år vänlig

Svara på följande påståenden med skalan 1-5 (1=inte alls….5=mycket eller 0=vet ej)

fungerar öppet och genomskådligt

skolar tillräckligt i Leader-finansieringsärenden

informerar tillräckligt i Leader-finansieringsärenden

år pålitlig

syns och hörs tillräckligt i regionens byar och organisationer

gör konsekventa finansieringsbeslut

är en viktig länk mellan NTM-centralen och sökanden

är en betydelsefull aktör i landsbygdsutvecklingen

svarar tillräckligt snabbt på frågor 

samarbetar i positiv anda

Vilket skolvitsord (på skalan 4-10) skulle ni ge den service SILMU rf ger 

som helhet? 

Ris, rosor och utvecklingsidéer till SILMU rf

Orsak till att projektet avbrutits eller förverkligats endast delvis:

betjänar snabbt

anvisar begripligt

Förekom det behov av skolning i planeringsskedet, under beredningen av ansökan eller under 

förverkligandet av projektet?  Vilka?

Förekom det problem i planeringsskedet, under beredningen av ansökan eller under 

förverkligandet av projektet?  Vilka?
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st.

st.

st.

st.

st.

st.

st.

st.

st.

st.

st.

€

st.

st.

st.

st.

Har ni i via ert Leader-finansierade projekt bidragit till generationsskiften och 

bevarande av affärsverksamhet?

Hur många organisationer har deltagit i förverkligandet av projektet?

STRATEGINS UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER

Har det i ert Leader-finansierade projekt uppstått nytt samarbete mellan 

företagarna?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt genomfört bioenergiexperiment?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt genomfört åtgärder relaterade till kultur 

och tradition?
Har ni i ert Leader-finansierade projekt genomfört aktiveringsåtgärder med syfte 

att aktivera fritidsbosättningen att delta i verksamheten? 

Har ni i ert Leader-finansierade projekt skapat möjligheter till nya hobbyn?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt genomfört miljöfotringsåtgärder?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt planerat och tagit i bruk nya 

förfaringssätt?

Med vilken summa har ni gjort anskaffningar från den lokala marknaden?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt byggt nya byggnader eller anläggningar?

Vi samlar information om finansierade projekt för SILMU rf:s hemsida. Berätta kort de 

väsentligaste resultaten i projektet. Du får gärna sätta in länkar till t.ex. webbplatser på vilka 

projektet beskrivs noggrannare.  Det vore trevligt att få foton på ert projekt som vi kan 

använda på vår hemsida och när vi informerar om finansieringsmöjligheterna (kom ihåg att 

kontrollera användarrättigheterna på bilderna och ifall det finns personer på bilderna att dom 

godkänner att dessa får publiceras). Fotona kan man skicka med e-post till adressen 

silmu@silmu.info.

Vilka andra resultat gjorde projektet?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt utgett publikationer eller annat tryckt 

material?

Har ni i ert Leader-finansierade projekt genomfört nya tillställningar?

Har det i ert Leader-finansierade projekt uppstått nya nätverk, nytt samarbete 

eller nya samarbestformer?

Hur många gånger har ert Leader-finansierade projekt förekommit i medier 

(tidningar, radio, tv…) 

Har ni med hjälp av åtgärder i ert Leader-finansierade projekt bidragit till 

bevarande av arbetsplatser, hur många?
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Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

6.4 Skärgården Ja Nej

Interregionalt och internationellt samarbete Ja Nej

Barn och unga Ja Nej

Projekt förverkligar följande mål:

6.3 Miljö och natur

Ömsesidigt lärande

Att hämta nya synvinklar, idéer och lösningar till det lokala utvecklingsarbetet

Att öka förståelsen för de möjligheter som samarbete och öppen verksamhet

Att hindra utslagning 

Att aktivera och öka deltagandet 

Bevara möjligheter för åretruntboende och arbetande i skärgården

Värna om och bevara skärgårdskulturen och -historian

Trygga verksamhetsmöjligheterna för barn och unga

Ökat samarbete

Skapande av nya nätverk

Stärka mångsidigt skärgårdsföretagande

Utveckla turismtjänster

Öka skärgårdsbefolkningens påverkningsmöjligheter och intressebevakning

Förbättra skärgårdsmiljöns tillstånd

Utveckla skärgårdsimagen och att skapa ny image för produkter och tillställningar

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 

värde-kedjan

Sammanjämka olika sätt att använda skog och trygga skogarnas miljönytta 

Öka naturkunskapen hos barn och unga

Uppmuntra lokala aktörer att söka miljöstöd

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

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

Upprätthålla och förbättra naturens mångfald

Öka invånarnas intresse, medvetenhet och ansvar för miljöns tillstånd, de faktorer som 

påverkar tillståndet-det och hållbar utveckling

6.2 Livskraftiga byar
Öka påverkningsmöjligheterna för områdets invånare och aktörer

Stärka den lokala identiteten

Öka trivseln och dragningskraften

Motverka utslagning och sysselsätta 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

6.1 Affärsverksamhet och sysselsättning 
Väcka intresse för företagande

Grunda nya företag 

Stärka företagsamheten och göra den mångsidigare

Skapa arbetstillfällen, särskilt för unga 
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