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UTVECKLINGSFÖRENING SILMU RF 
 
Utvecklingsförening SILMU rf är en tvåspråkig Leader-grupp som grundades år 2007. 
SILMU rf:s verksamhetsområde omfattar nio kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, 
Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila samt Sibbo och området har cirka 121 000 
invånare. SILMU är en stark regional utvecklare, som erbjuder verksamhet, rådgivning och 
finansiering för landsbygdens bästa. 
 

Utvecklingsförening SILMU rf ansöker till Leader-grupp för 
verksamhetsperioden 2023–2027! 
Utvecklingsföreningen SILMU rf har fungerat som Leader-grupp i östliga delarna av 
Nyland i 15 år! Med den nya strategin – För livskraftiga idéer ansöker SILMU för att 
fortsätta som Leader-grupp på den kommande programperioden. Strategin bygger på 
delaktighet på verksamhetsområdet och utvecklingsverksamheten är regionalt inriktad. 
 
Områdets utvecklingsbehov har framkommit under strategiberedningen med hjälp av olika 
undersökningar och SWOT-analyser. SILMU:s styrelse har valt ut tre tyngdpunkter som 
utvecklar regionens mångfald och ökar livskraften i landsbygden. 
 
Behov och prioriteringar har framkommit under en förberedande process som har 
involverat regionens invånare samt aktörer. Under den kommande programperioden 
2023–2027 kommer vi att fokusera på tre prioriteringar: företag och sysselsättning, 
livskraftiga byar och skärgård samt välfärd, natur och miljö. 
 
Till övergripande teman för programperioden har valts ungdomar, den åldrande 
befolkning, smarta byar, hållbar utveckling och klimatförändringen. 

 

Verksamhetsställe 
SILMU rf:s kansli finns i Borgå på adressen Veckjärvivägen 1, 06150 BORGÅ. 

 

Medlemmar 
En bred medlemskår gör SILMU rf mera känt och ökar dess trovärdighet som pålitlig 
regionutvecklare och projektfinansiär. Målet är att öka medlemsantalet i jämn takt. 
Föreningens medlemsantal är ca 750.  
 
 

FÖRENINGENS RESURSER 
 
Föreningens möten har beslutanderätt angående föreningens ärenden.  
 

Styrelsen  
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen består av ordförande och nio 
ordinarie medlemmar jämte deras personliga suppleanter, vilka väljs av höstmötet. 
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Medlemmarna väljs enligt trepartsprincipen, så att det finns representanter för alla tre 
kategorier: den offentliga förvaltningen, föreningar samt företag och enskilda personer. 
Dessutom bör styrelsen så bra som möjligt representera verksamhetsområdets 
kommuner. Styrelsen sammankommer 8–12 gånger om året. 
  
Styrelsemedlemmar får ett infopaket och skolning om SILMU:s verksamhet och processer. 
Ordföranden samt styrelsen deltar på olika evenemang och skolningstillfällen som 
anordnas för dem. 
 

Arbetsgrupper 
Företagsgruppen och arbetsutskottet bildas för ett år i sänder. Dessutom bildas tillfälliga 
arbetsgrupper enligt behov. Företagsgruppens syfte är att fungera som sakkunnig vid 
beredningen av ansökningar om företagsstöd, och den har också till uppgift att skapa 
jämlika och klara spelregler för beviljande av företagsstöd. Arbetsutskottet bereder bland 
annat personalfrågor för styrelsen. 

 
Sektioner  
Sektionerna lyder under styrelsen. Sektionernas ordförande/sekreterare rapporterar till 
styrelsen om sektionernas verksamhet och aktuella händelser i samband med 
styrelsemöten. 

Byasektionen kommer att ändras till byateam-arbete i stället för egentliga 
sektionsverksamheten. 
 

Personalen 
SILMU rf har fyra anställda år 2023: verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och 
byarådgivare. Dessutom köper föreningen arbetsinsatser enligt behov, så som tryck- och 
grafiska arbeten samt översättningar. 
 
Personalen deltar på skolningar som erbjuds av intressentgrupper, utbildningstillfällen 
för Leader-grupper, Svenskfinlands Byars utbildningsdagar och andra aktuella 
skolningstillfällen. Personalen deltar också i eller ordnar utbildningar för att stödja 
verksamheten vid behov.  
 
Utvecklingssamtal hålls mellan personalen och ordföranden årligen och personalens 
välmående uppmärksammas.   
 

Kommunikation 
Den interna kommunikationen har som mål att uppnå smidig informationsgång mellan 
personal och styrelse i alla ärenden som berör verksamheten, samt att göra 
verksamheten, strategin och finansieringsmöjligheterna bekanta för medlemmarna.  

Den externa kommunikationens mål är att göra föreningen känd och att upprätthålla 
goda kontakter till intressentgrupper och andra aktörer. Informationsverksamheten 
beaktar hela området och tvåspråkigheten genom att utnyttja informationskanaler på ett 
mångsidigt sätt. Sökanden uppmuntras att informera om sina finansierade projekt och 
dess genomförande. 
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Rapportering 
Myndighetsrapporteringen och rapporteringen till kommunerna utförs i enlighet med 
givna anvisningar samt vid behov. 
 

VERKSAMHET 2023 
 

Leader -verksamhet 
Leader-verksamheten bygger på att lokalbefolkningen vet bäst själv hur den egna 
hemtrakten bör utvecklas. Leader-grupperna uppmuntrar initiativkraft och 
företagsamhet. De beviljar finansiering för projekt som företagare, föreningar och andra 
sammanslutningar genomför. Leader-finansiering kommer från EU:s landsbygdsfond 
EJFLU, staten och de egna kommunerna.   
 

Verksamheten koncentreras på följande åtgärder år 2023: 
 

 Lansering av den nya strategin För livskraftiga idéer och att starta den nya 
programperioden 

 Definition av nya urvalskriterier och finansieringsriktlinjer 
 Förnyande av projektbearbetningsprocessen och implementerandet av processen 
 Uppdatering av material för den nya programperioden 
 Kommunikation angående den nya programperioden och producerande av innehåll 

(media, hemsidor, sociala medier) 
 Förstärkande av den regionala Leader-imagen 
 Slutföra SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategin  
 Ordnande av informations-, skolnings- och andra tillfällen 
 Kontinuerlig utvärdering av verksamheten med hjälp av en enkät 
 Upprätthållande av Nylandsbygd-webbplatsen tillsammans med de övriga Leader-

grupperna i Nyland 
 Nätverks- och samarbetsträff med personalen, styrelsen och Nylands Leader-

grupper samt Nylands NTM-centralen 
 

Annan verksamhet 
Föreningens övriga aktiviteter är att svara på aktuella frågor och att utveckla 
verksamheten kontinuerligt: 
 

 Rundtur i kommunerna – vi besöker varje kommun i vår region och informerar om 
vår verksamhet 

 Utveckling och implementering av nya verksamhetsmetoder 
 Vi deltar i samarbetsprojekt som t.ex. skärgårdsutveckling och Fiske-Leader 
 Harmonisering av arbetssätten mellan personal och styrelse 
 Vi kommer att ta i bruk personalanvisningar för att skapa gemensamma spelregler 
 SILMU rf sköter som köptjänst åt EMO rf ekonomiförvaltningstjänster, bl.a. 

bokföringen, löneräkningen och betalningsrådgivningen åt sökanden 
   

Projektram 
SILMU har ansökt av Jord- och skogsbruksministeriet om 3,1 milj. € finansiering att 
beviljas till projekt under programperioden 2023–2027. Den ansökta helhets- 
finansieringen för den nya programperioden är 6,6 milj. €. 
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Vi hoppas det är möjligt att starta utdelandet av medel till projekt på våren. 
 

Egna projekt 
Förvaltningens kostnader kommer att kompletteras genom egna projekt och extern 
finansiering. Vi försöker starta två nya projekt: ett skärgårdsutvecklingsprojekt och ett 
angående vårdande av kulturarv. 
 
Temaprojekt 3-4-5  
De pågående temaprojekten under verksamhetsåret har gjort det möjligt att stöda små 
investeringar som inte kunnat genomföras som självständiga allmännyttiga 
investeringsprojekt. Vi gör betalningsansökningar under året och övervakar 
genomförandet av projekten. 
 
 

SEKTIONERNAS VERKSAMHET 
 

SILMU-byar  
SILMU-byar testar i stället för sektionen på ett nytt 
byateam-konsept. SILMU-byar strävar till att påverka 
positivt på byaverksamheten. Målet är att 
åstadkomma livskraftiga byar och livsmiljöer, en bra 
miljö att leva i med tillräcklig service och socialt 
välmående. 
 
SILMU-byars verksamhetsplan för 2023 i sin helhet finns på hemsidan www.itukylat.fi på 
finska. 
 

Stadssektionen 

Sektionen har för tillfälle inte finansiering eller verksamhet.  
 

Ungdomssektionen 
Sektionen svarar för Ungdoms-Leader -verksamheten på SILMU rf:s område. 
Ungdomssektionen utvecklar ungdomsverksamheten på området samt förbereder, 
planerar och förverkligar projekt som är viktiga för ungdomarna själva. Under 
verksamhetsåret är målet att utveckla sektionens verksamhet för att bli mer hållbar och 
att rekrytera mera medlemmar med till verksamheten.   

De viktigaste uppgifterna är: 

 marknadsföring av FYRKKA-finansiering 
 behandling av FYRKKA-ansökningarna (finansiering) 
 uppföljning av de åtgärder som har fått FYRKKA-finansiering 

 
 

SAMARBETE MED INTRESSENTGRUPPER 
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Diverse tillställningar arrangeras tillsammans med intressentgrupper, varvid 
målgrupperna får så heltäckande information som möjligt på en gång. Föreningen söker 
aktivt nya samarbetsparter. Samarbetet utvecklas och nya samarbetsformer tas i bruk. 
 
Kommuner   
En träff med kommundirektörerna/kommunernas kontaktpersoner ordnas per år. I 
praktiken sköts samarbetet med olika myndigheter, så som landsbygdssekreterare, 
näringsombudsmän samt kultur- och miljösekreterare. Personer som har hand om 
ungdomsarbete och turism är också viktiga intressentgrupper.  
 
Leader-grupper 

Kontakt och informationsutbyte utövas enligt behov med andra Leader-grupper i Finland. 
Tvåspråkiga grupperna anordnar träffar som vi deltar i. Personalen deltar i de träffar för 
Nylands Leader-grupper som Nylands NTM-central ordnar regelbundet. Nylands Leader-
grupper och Nylands NTM-central ordnar en gång per år en seminariedag, till vilken 
Leader-gruppernas styrelser också bjuds in.  
 
Intressentgrupper 
Regelbundet samarbete upprätthålls med olika näringslivsorganisationer i regionen. 
Viktiga samarbetskumpaner är kommunernas näringsombudsmän och motsvarande, 
företagarföreningarna, Posintra Ab, ProAgria Etelä-Suomi ry, Nylands Svenska 
Lantbrukssällskap rf, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab (KEUKE), Mäntsälän 
Yrityskehitys Oy (MYK) och Cursor Oy.  
 
Nylands NTM-central, Livsmedelsverket, jord- och skogsbruksministeriet och Nylands 
förbund hör till de viktigaste samarbetsparterna. 
 
Finlands Byar rf och SFV Bildning är i egenskap av nationella organisationer betydande 
landsbygdsutvecklingsorganisationer. Samarbetet med dem fortsätter och fördjupas. 
 
Samarbetet med yrkesskolor och yrkeshögskolor fortsätter och fördjupas.  
 
 

FINANSIERINGSPLAN 2023 
 
 

 

 
 

UTGIFTER 2023  

Löner 195 239 

Köptjänster 12 200 

Hyror 12 300 

Mötesarvoden 11 500 

Resekostnader 22 000 

Övriga kostnader 22 470 

TOTALT: 275 709 

 INKOMSTER 2023  

 
Uppskattning på Leader stöd som sökes 
till utbetalning (EU + stat) 

176 400 

 Kommunala andelar 44 100 

 Statsbidrag (till byaverksamheten) 37 235 

 FIU förskott 2000 

 Uppskattning på övriga stöd 3 200 

 Ungdomssektionen  750 

 Försäljning av tjänster 10 800 

 Ränteinkomster 204 

 TOTALT: 275 709 


