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Synpunkter önskas på kommande landsbygdsprogram
Infotillfällen för landsbygdsutvecklare
Seminarium
Den nya landsbygdsutvecklingen 2007-2013

SYNPUNKTER ÖNSKAS PÅ KOMMANDE LANDSBYGDSPROGRAM
Landsbygdsavdelningen på Österbottens TE-central vill ha synpunkter på kommande
landsbygdsutvecklingsprogram. Alma-programmet och Norra Finlands mål 1-program på
Österbottens TE-centals område genomförs åren 2000-2006, men redan nu håller emellertid
landsbygdsavdelningen på med det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet som ska
genomföras åren 2007-2013. Så här i början av arbetet vill landsbygdsavdelningen få
feedback på och förslag till den framtida utvecklingen av landsbygden. Synpunkter kan
skickas per e-post till adressen anna.pafs@te-centralen.fi eller per tel. 3296 411 och till Sirkku
Wacklin (Karleby), e-post sirkku.wacklin@te-centralen.fi. Det går även bra att ringa
avdelningschef Harriet Hermans, tel. 3296 366 och överinspektör Kaarlo Lepistö, tel. 3296
360 eller agronom Sirkku Wacklin tel. 8326 527.
INFOTILLFÄLLEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLARE
Återstående infotillfällen för landsbygdsutvecklare på Nylands TE-centralen i Helsingfors
hålls 11.10 kl 17-ca 20 och 8.11 kl. 17-ca 20.
SEMINARIUM
Senaste års lyckade seminarium om regionerna i Europa ”Alueiden Euroopassa-seminaari”
ordnas i Seinäjoki, Fram 28.10. Närmare program kommer senare och då kan sökas under
webbadressen www.jakknet.com/carrefour.
DEN NYA LANDSBYGDSUTVECKLINGEN 2007-2013
Bredare, enklare och svarar bättre mot medborgarnas behov, det är vad den nya
landsbygdspolitiken och de nya strategiska riktlinjerna för landsbygdsutvecklingen 2007-2013
skall bli. Grunddragen i den nya strategin för landsbygdsutveckling är: a) ett samlat
finansierings- och programplaneingsinstrument, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU), b) en ny strategi för landsbygdsutveckling som är tydligt
inriktad på EU:s prioriteringar, c) stärkt kontroll, utvärdering och rapportering och en
tydligare ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och kommissionen, samt d) större tonvikt
vid ”bottom up”-initiativ. Medlemsstaterna, regionerna och de lokala aktionsgrupperna
kommer att få mer att säga till om vid anpassningen av programmen till de lokala behoven.
Efter den politiska överenskommelsen i rådet (jordbruk) om den nya förordningen om
landsbygdsutveckling 20-21.6.2005 har kommissionen också antagit EU:s strategiska
riktlinjer för landsbygdsutveckling som innehåller en strategi och en rad olika möjligheter.
Målet är att EU:s strategiska riktlinjer för landsbygdsutveckling skall kunna antas av EU:s
jordbruksministrar hösten 2005 och då kommer medlemsstaterna att kunna avsluta

detaljprogrammeringen av de nationella strategiska planerna under första halvåret 2006,
förutsatt att det finns ett avtal om finansieringen av landsbygdsutvecklingen inom ramen för
budgetplanen. En utförlig beskrivning av de strategiska riktlinjerna finns på följande
webbplats: http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/rdguidelines/index_en.htm.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress:
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

