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”Prag deklarationen” om erural policy for europe har antagits
Ny strategi för ett hållbart Finland
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 på utlåtanderunda
4,8 miljarder kronor per år ska få svensk landsbygd att blomstra
Konferensen regionernas tillstånd hålls i november
Nu kan lokala eldsjälar belönas med utmärkelsetecken

”PRAG DEKLARATIONEN” OM eRURAL POLICY FOR EUROPE HAR ANTAGITS
The European Conference Information System in Agriculture and Forestry, som hade en
sammankomst i Prag 15-17.5, noterar angående innehållet i det föreslagna eRural Policy for
Europe att den nuvarande landsbygdsutvecklingsstrategin inom EU för åren 2007-2013
representerar en välkommen möjlighet i skapandet av ett kunskapssamhälle på landsbygden.
Sedan Valencia deklarationen år 2003 har ett antal initiativ bidragit till betydande framsteg i
utvidgning av service till landsbygdsregioner, och då särskilt informations- och
kommunikationsteknologi (ICT). Hela ”Prag deklarationen” kan läsas under webbadressen
http://www.praguedeclaration.eu/.
NY STRATEGI FÖR ETT HÅLLBART FINLAND
Finlands kommission för hållbar utveckling antog 13.4 en ny strategi, vars mål är att hjälpa
olika aktörer att fatta beslut som ligger i linje med en hållbar utveckling. I den strategi som
antogs, har de tre dimensionerna (miljödimensionen, den sociala dimensionen och den
ekonomiska dimensionen) behandlats på ett balanserat sätt. Statsminister Matti Vanhanen,
som leder kommissionen, betonade att det är önskvärt att inte bara regeringen utan också
andra som är delaktiga i strategin, behandlar strategins riktlinjer i sina egna organisationer och
beaktar dem i sina program och strategier. Målet är att skapa hållbar välfärd i ett tryggt och
pluralistiskt samhälle, som främjar delaktighet och där alla bär ansvar för miljön. Strategin har
utarbetats av en bredbasig grupp, viken består av företrädare för de centrala ministerierna,
näringslivet, Finlands kommuner och frivilligorganisationer. Under webbadressen
http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=158171 finns hela
pressmeddelandet från miljöministeriet och statsrådets kommunikationsenhet.
Kommissionens sammansättning och material från dess sammanträden finns under
webbadresserna http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4449&lan=fi respektive
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4450&lan=fi.
LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013 PÅ UTLÅTANDERUNDA
Ett utkast till landsbygdsprogram för perioden 2007-2013 är färdigt och går nu på
utlåtanderunda. Meningen är att olika intressegrupper skall ge sina utlåtanden före 7.7.
Allmänheten kan emellertid kommentera programdokumentet fram till 14.7. Programmet
innehåller temablock som under den pågående programperioden har funnits med i flera
separata program, vilka är landsbygdens horisontala utvecklingsprogram, landsbygdens
regionala utvecklingsprogram, mål 1-programmen och programmet LEADER+.

Landsbygdsprogrammet innehåller ett flertal åtgärder inom fyra axlar enligt rådets förordning
(EG) nr 1698/2005, nämligen att stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, att förbättra
miljön och landsbygden, att höja livskvaliteten på landsbygden och uppmuntra till
diversifiering av näringslivet, samt LEADER. Under webbadressen
http://www.mmm.fi/attachments/5guxEpdg5/5gDFdhqJo/Files/CurrentFile/Meddelande_om_
att_ett_utkast_till_program_halls_framlagt.pdf finns hela meddelandet från jord- och
skogsbruksministeriet.
4,8 MILJARDER KRONOR PER ÅR SKA FÅ SVENSK LANDSBYGD ATT BLOMSTRA
Den svenska regeringen satsar en miljard mer per år än i dagens program (totalt 4,8 miljarder
kronor i genomsnitt per år) på landsbygden de kommande sju åren. Man ökar satsningen på
alla områden inom landsbygdsprogrammet 2007-2013. I strategin, som i dagarna skickas till
EU-kommissionen, presenteras förstärkningar för mer pengar till miljö, djurvärld, levande
landsbygd och livskraftiga småföretag. Hela artikeln ingick måndagens upplaga av Svenska
Dagbladet och kan läsas under webbadressen http://www.regeringen.se/sb/d/6271/a/65424.
KONFERENSEN REGIONERNAS TILLSTÅND HÅLLS I NOVEMBER
Malmö är plats för årets konferens av Regionernas tillstånd, vilken hålls 29-30.11.
Konferensen har i år fokus på storstäderna och dess betydelse för tillväxten, men frågan
breddas till att handla om storlekens betydelse ur fler perspektiv. Vid sidan av storstadstemat
är ambitionen att det skall finnas mängder med matnyttigt och intressant även för dig som
främst har intresse för gles- och landsbygdsfrågor. Konferensen genomförs av Institutet för
tillväxtpolitiska studier i samarbete med Nutek, Glesbygdsverket och årets lokala värd Region
Skåne. Mer finns att läsa på Glesbygdsverkets hemsida under webbadress
http://www.itps.se/Items/Seminarie.asp?itemId=2237&secId=1035.
NU KAN LOKALA ELDSJÄLAR BELÖNAS MED UTMÄRKELSETECKEN
Det har länge varit ett önskemål att kunna belöna personer inom landsbygdsutvecklingsarbetet
med förtjänsttecken. Nu finns sådana tillgängliga, då Byaverksamhet i Finland (SYTY) har
låtit göra, vid sidan av byaverksamhetens vimpel, ett utmärkelsetecken försett med SYTY:s
bystugelogo. Tecknen finns som brons, silver och guld och kostar 30, 60 respektive 100 euro
styck. Vimpeln kostar 25 euro. Fördelningsgrunderna vid utdelning av förtjänsttecknen är
följande:
- för brons krävs minst 6 års förtjänstfullt arbete inom byaverksamhetens eller
aktionsgruppsarbetets förtroende- eller funktionärsuppgifter. Beviljningsrätt har
regionala byaorganisationer, aktionsgrupper och byföreningar.
- för silver krävs minst 12 års förtjänstfullt arbete inom byaverksamhetens eller
aktionsgruppsarbetets förtroende- eller funktionärsuppgifter. Beviljningsrätt har
regionala byaorganisationer, aktionsgrupper och SYTY.
- för guld krävs särskilt vägande meriter för den lokala utvecklingen. Beviljningsrätt har
SYTY:s styrelse.
- byaverksamhetens vimpel kan ges vid bemärkelsedagar, gästbesök och andra
motsvarande tillfällen.
Utmärkelsetecknen kan beställas från SYTY, tel. 02-738 1761 eller e-mailadress
info@kylatoiminta.fi.
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen
nedan.

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 Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

