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Lokala aktionsgrupper besökte Åland
Pomoväst gör kulturprogram
Full pott för den svenska landsbygdsriksdagen
Statsrådet har beslutat om regionala utvecklingspengar

LOKALA AKTIONSGRUPPER BESÖKTE ÅLAND
Fem lokala aktionsgrupper har 3.2 besökt Ålands bildningsförbund (ÅBF), som informerade
om den åländska situationen angående LEADER. Arbetet har nu stått stilla ett tag, men ÅBF
kommer att återuppta sitt arbete med LEADER och organiserar nu ett studiebesök till
fastlandet, troligen till aktionsgruppen I samma båt. Kontaktperson och verksamhetsledare för
ÅBF är Mikael Erickson, tel. 018-16 660.
POMOVÄST GÖR KULTURPROGRAM
Pomoväst gör upp ett regionalt kulturprogram för Västnyland under år 2006. Målen är att
kartlägga alla evenemang, som är riktade till allmänheten, och att få veta om det finns
speciella frågor som Pomoväst kan hjälpa till med. En enkät har sänts ut i månadsskiftet
januari-februari och ett utkast skall presenteras i mars-april. Mer att läsa finns på webbsidan
http://www.pomovast.fi/frame_r.html.
FULL POTT FÖR DEN SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN
Den svenska Landsbygdsriksdagen har nått målet på 1 000 anmälda och ministerbesök alla tre
dagarna. Bekräftelse sänds i dagarna ut till alla de som anmält sig. För mer information gå in
på webbadressen http://www.bygde.net/landsbygdsriksdagen.
STATSRÅDET HAR BESLUTAT OM REGIONALA UTVECKLINGSPENGAR
Statsrådet har 16.2 beslutat om den regionala fördelningen av landskapsutvecklingspengarna.
Sammanlagda summan är på 12 180 000 euro, vilket fördelas till landskapsförbunden
(11 280 000 euro) och inrikesministeriet (900 000 euro). Till exempel så får Nyland anslag på
1 230 000 euro, Egentliga Finland 830 000 euro och Österbotten 575 000 euro. Statsrådets
budgetförslag för hela år 2006 går lös på 29 880 000 euro. Anslagen är ämnade att utveckla
det regionala kunnandet och uppmuntra landskapsförbunden att även ta i beaktande
politikprogrammens framhållning vid användningen av anslagen. Under webbbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/09e69b0dd8f7d53d00256a8d0047ccdf/53365faa8
dc0929ac22571170041139f?OpenDocument finns hela pressmeddelandet.

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.

