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Finland först ut att välja LEADER-aktionsgrupper – 7 000 projekt och företagsstöd
beräknas få finansiering
Norge inrättar nytt kunskapscentrum för glesbygdsutveckling
Hållbar tillväxt, EU:s regionalpolitik, förbättrat samarbete m.m. – agenda när
European Small Islands Network håller möte
Svensk konferens om fria metoder och lokal utveckling
POMO+ -projekt vill få in företagsamt lärande i de österbottniska skolorna –
seminarium ordnas i september
Åbo skärgård mer än väl företrädd då Årets by korades i Egentliga Finland

FINLAND FÖRST UT ATT VÄLJA LEADER-AKTIONSGRUPPER – 7 000 PROJEKT
OCH FÖRETAGSSTÖD BERÄKNAS FÅ FINANSIERING
Som första EU-land har Finland valt ut LEADER-aktionsgrupperna för perioden 2007-2013.
Jord- och skogsbruksministeriet tog 21.8 ut 55 LEADER-aktionsgrupper, som arbetar i 396
kommuner för utveckling av landsbygden och får finansiering från programmet för utveckling
av landsbygden i Fastlandsfinland. Under de sju åren uppgår den offentliga finansieringen till
242 miljoner euro, varav en femtedel av summan består av medel från de kommuner där
aktionsgrupperna verkar. Finansieringen per aktionsgrupp varierar mellan 2,5-6,8 miljoner
euro. Förutom det här kommer LEADER-projekten att få 128 miljoner euro från företagare,
föreningar och andra sammanslutningar. Enligt aktionsgruppernas planer kommer ca 7 000
projekt och företagsstöd att finansieras av dem. LEADER-aktionsgrupperna, vars verksamhet
omfattar alla landsbygdsområden på det finländska fastlandet, har i uppgift att utveckla
landsbygden genom att finansiera lokala utvecklingsprojekt och företagsstöd, som i första
hand är avsedda för små och nya företag. En lokal aktionsgrupp (LAG) är en registrerad
förening och öppen för alla. Den aktiverar landsbygdens folk att utveckla sin hembygd, öka
trivseln och skapa nya arbetstillfällen, samt grunda nya företag. Under åren 2000-2006 var
antalet aktionsgrupper 58, vilka finansierade över 7 000 projekt och varav ca en femtedel av
projekten bestod av företagsstöd, medan resten var allmännyttiga projekt. Det här skapade
1 800 nya arbetstillfällen och 650 nya företag. Uppgifterna är från jord- och
skogsbruksministeriets pressmeddelande och finns på deras hemsida under webbadressen
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070821_leader.html.
Bland LEADER-aktionsgrupperna har Studiefrämjandet i Österbotten rf tilldelats 6,8
miljoner euro, SILMU ry rf (tidigare Idässä Itää ry – Gro i Öst rf och SAMPo ry) drygt 5
miljoner euro, I samma båt – samassa veneessä rf ry knappt 4,1 miljoner euro och Pomoväst
rf knappt 3,9 miljoner euro i offentliga medel.
NORGE INRÄTTAR NYTT KUNSKAPSCENTRUM FÖR GLESBYGDSUTVECKLING
Norges regering har beslutat (9.8) att det skall etableras ett kompetenscenter för
distriktsutveckling i kommunerna Steinkjer, Sogndal och Alstahaug. Bakgrunden till
etablerandet är att stärka kompetensuppbyggnaden och erfarenhetsöverföringen inom
distrikts- och regionalpolitiken. Huvudmålet för centret är att bidra till och stöda lokal

utvecklingskraft och lokalt initiativ. Detta skall göras genom systematiskt arbete för att sprida
erfarenheter och goda exempel på lokalt utvecklingsarbete och lyckade lokalsamhällen med
särskilt fokus på små samhällen och områden med små marknader och litet näringsliv, samt
små samhällen med växtkraft. Centret kommer att få en viktig funktion i understödandet av
lokalt utvecklingsarbete genom kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Den norska regeringens
planer är att centret etableras under nästa år. Mer finns att läsa (på norska) under webbadress
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Kompetansesenterfor-distriktsutvikling-.html?id=477315 som finns på det norska Kommunal- och
regionaldepartementets hemsida.
HÅLLBAR TILLVÄXT, EU:s REGIONALPOLITIK, FÖRBÄTTRAT SAMARBETE m.m.
– AGENDA NÄR EUROPEAN SMALL ISLANDS NETWORK HÅLLER MÖTE
När europeiska nätverket mellan skärgårdsbor, European Small Islands Network (ESIN),
samlas till sin årliga sammankomst (7:e i ordningen) på Hydra i Grekland 4-6.9, har man bl.a.
på agendan hållbar tillväxt på öarna med fokusering på miljö, turism, kultur och ungdom,
EU:s regionalpolitik och territoriell agenda, samt förbättrat samarbete mellan ESIN-öarna
med Interreg-program. Programmet finns på hemsidan för FÖSS, Finlands öar rf – Suomen
saaret ry, under webbadressen http://www.foss.fi/esin-invitation-hydra-2007.pdf. Läs även
pressmeddelandet från FÖSS om föreningens träff 9.8 med förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi på webbadressen http://www.foss.fi/foss-traffade-minister-kiviniemi-200708-09.pdf.
SVENSK KONFERENS OM FRIA METODER OCH LOKAL UTVECKLING
Den 8 november ordnas en konferens i Stockholm om metoder och lokal utveckling, Fria
metoder – befrielse för lokal utveckling! Både internationella som nationella föreläsare med
erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete deltar i konferensen. Seminarier med demonstationer
ordnas och en paneldebatt som besvarar era frågor hålls. Arrangörer är Hela Sverige ska leva,
Coompanion, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Mer info ges ut senare. Uppgifterna är
hämtade från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=listAllNews&cat=11&archived=false&sit
e=ignore. Man kan läsa mer om Fria metoder på webbadressen http://www.friametoder.se/.
POMO+ -PROJEKT VILL FÅ IN FÖRETAGSAMT LÄRANDE I DE ÖSTERBOTTNISKA
SKOLORNA – SEMINARIUM ORDNAS I SEPTEMBER
Ett inspirationsseminarium om företagsamhet ordnas 5.9 på hotell Silveria i Vasa kl. 9-16.
Det är Studiefrämjandet i Österbottens POMO+ -projekt Bättre metoder och modeller –
Företagsamhetsforstran i skolan som står bakom seminariet i samarbete med Concordia,
Dynamo, Kulturfonden, Vasek och Österbottens förbund. Under seminariet föreläser forskare
Janne Elo från Åbo Akademi (Vad är inre och yttre företagsamhet?), forskare Eva Leffler från
Umeå universitet, (Företagsamhet och Entreprenörskap i skolan), utvecklingsledare Michael
Lindqvist och gymnasielärare Thérese Persson från Huddinge (Företagsamt lärande), samt
Martin Rydberg och Klas Bryntel från Startcentrum i Örebro (Vad är entreprenörskap). Enligt
POMO+ -projketledaren Susanne Bodman är målet att uppmuntra till undervisning, som
ligger till grund för ett företagsamt lärande och elevernas personliga engagemang. Bodmans
uppgift är att hitta nya, alternativa undervisningsmetoder som främjar aktivitet, kreativitet och
företagsamhet hos eleverna. Anmälan om deltagande görs till Bodman på mobilnr 040 550
0399 eller på e-mailadress sussi@dynamohouse.fi. Uppgifterna är hämtade ur Vasabladets
upplaga den 15 och 18 augusti.
Studiefrämjandet i Österbotten har ny hemsida, vilken återfinns under webbadressen
www.studieframjandet.fi.

ÅBO SKÄRGÅRD MER ÄN VÄL FÖRETRÄDD DÅ ÅRETS BY KORADES I
EGENTLIGA FINLAND
Vehas från Tövsala utsågs till Årets by 2007 i Egentliga Finland i samband med
”Byaverksamhetsdagen” i augusti i Kultela, Somero. Den aktiva byaföreningen har bl.a.
medverkat till att medelåldern i byn sjunkit från ungefär 60 till ca 40 år, då man jämför
situationen på 1980-talet och i dag. De fritidsboende är aktivt med i föreningen och utgör
ungefär 50 % av den sittande styrelsen. Då även kommunen bedriver en aktiv tomtpolitik, så
ser framtiden ljus ut i Vehas. På andra plats kom Hitis by, där det sedan länge finns ett nära
samarbete mellan de fast bosatta och sommarstugeägarna. Järvis by från Houtskär fick å sin
sida ett specialomnämnande. Byn har gjort ett gott arbete, särskilt när det gäller att bevara
skärgårdskulturen, majstångstraditionen m.m. Byaföreningen grundades år 2004 i syfte att
hålla byn vid liv. Som en röd tråd i utnämningsförfarandet av Årets by var samverkan mellan
de fast bosatta och sommargästerna, vilket verkade passa synnerligen bra för byar i Åbo
skärgård, eftersom byarna Vehas, Hitis och Järvis är belägna där. Utöver Årets by kunde man
även höra riksdagsledamot Janina Anderssons tankar kring byaverksamhet, följa en intressant
tablå om Kultelas forna hjälte ”Taikina-Taavetti”, samt ta del av Kultela bys egen ”Savi
palaa”-tillställning.
Texten är från en längre artikel till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus –
Landsbygd Plus, skriven av Sami Heinonen som är ombud för I samma båt – samassa
veneessä rf ry. Se även uppgifter (på finska) på Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga
Finlands Byar rf:s hemsida under webbadressen http://www.farma.fi/varsinaissuomenkylat/ajvuodenkyla07.html.

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!
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 mer info.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

