VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2013

BAKGRUND
Landsbygdens utvecklingsförenings SILMU rf grundades 9.1.2007 för att förverkliga och
administrera det lokala Leader-utvecklingsprogrammet 2007-2013 samt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013, vilka bägge tillkommit som ett resultat av ett brett samarbete. SILMU rf är en av Finlands 55 aktionsgrupper, som under programperioden förverkligar utvecklingsprogrammet på lokal nivå, och som erhållit finansiering
för ändamålet av jord- och skogsbruksministeriet. SILMU rf:s finansieringsram för åren 20072013 är 7,6 miljoner euro, av vilken den offentliga finansieringen utgör 4,9 miljoner euro.
Föreningens syfte är att främja den egna regionens utveckling, levnadsförhållanden och människors välmående samt stödja övriga aktörer i regionen. SILMU rf:s mål är att förbättra samverkan och samhörigheten bland landsbygdsbefolkningen och öka möjligheterna för alla
människor till ett aktivt liv, en mångsidig fritid och en bättre utkomst på landsbygden. Föreningen är tvåspråkig och dess verksamhetsidé är att använda sig av nya lokala strömningar
för att trygga välmående och en jämlik utveckling på landsbygden.
SILMU rf:s verksamhetsområde omfattar 10 kommuner. På de berörda landsbygdsområdena
bor ca 88 000 människor. Området omfattar Lovisa, Borgå och Mäntsälä storområden. Borgå
centrum och höghusområdet i Gammelbacka samt tätortsområdet i Nickby har exkluderats
från verksamhetsområdet. Föreningens verksamhetspunkter fanns i Borgå och i Lovisa landsbygdsenhet.
Avtalen för de olika aktionsgrupperna undertecknades i Vita Salen i Helsingfors 6.11.2007.
Vid samma tillfälle ratificerades EU:s och statsmaktens stöd till SILMU rf, sammanlagt uppgående till 5 058 400 € under åren 2007-2013.
Den egentliga verksamheten påbörjades i slutet av år 2007 då personalen anställdes och deras
arbetsförhållanden inleddes.

FÖRENINGENS RESURSER 2013
Medlemmar
Föreningen strävar efter att integreras i sin region bl.a. med hjälp av sina medlemmar. Personalen och styrelsens medlemmar försöker kontinuerligt rekrytera nya medlemmar. I slutet av
2013 hade föreningen sammanlagt 280 medlemmar, varav 35 samfundsmedlemmar. Tretton
av medlemmarna var under 25 år gamla. Det är utmanande att locka unga medlemmar till
verksamheten.
Årsmöte
Årsmötet hölls 25.4.2013 i Borgå på Kerko Ungdomsföreningshus Toivola. Representanter
för landsbygdsinvånarna var i tur att avgå. Gunilla Holmberg från Sibbo valdes till ordförande
och Veijo Peltola från Mäntsälä har fungerat som vice ordförande. Styrelsen har sammaträtt
11 gånger under verksamhetsåret. Tony Granström valdes till revisor och Rainer Linström till
ersättare. Markku Laine valdes till verksamhetsgranskare och Marina Bergheim-Ahlqvist till
ersättare.
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Styrelsen
Vid valet av styrelse för SILMU rf tillämpas trepartsprincipen och styrelsens medlemmar
väljs så, att de så väl som möjligt skall representera föreningens verksamhetsområde.
Ordinarie medlemmar
Den offentliga sektorn
Marianna Hyväkkä
Artsjö/Orimattila
Thomas Antas
Lappträsk
Veijo Peltola
Mäntsälä
Företag och föreningar
Mia Aitokari
Lovisa
Tiina Whiley
Borgå
Heikki Nyström
Askola
Enskilda invånare på landsbygden
Tapani Lempinen
Borgnäs
Heikki Manner
Lovisa
Tuula Salo
Borgå
Tabell 5. SILMU rf:s styrelse 2013

Suppleanter
Den offentliga sektorn
Heli Kuosa
Pukkila
Martin Söderlund
Borgå
Jyrki Kosonen
Mäntsälä
Företag och föreningar
Benitha Timola
Borgå
Ian Nordman
Sibbo
Jarkko Lehtonen
Askola
Enskilda invånare på landsbygden
Ulla-Maija Upola
Borgnäs
Tuomo Toura
Pukkila
Helena Saatsi
Mäntsälä

Arbetsgrupper
För att bättre strukturera föreningens verksamhet har man grundat två arbetsgrupper: arbetsutskottet och företagsgruppen. Arbetsutskottet har bestått av ordförande Gunilla Holmberg och
medlemmarna Mia Aitokari och Veijo Peltola och Tuula Salo. Arbetsutskottet sammanträdde
inte en enda gång under året.
Till företagsarbetsgruppen hörde av personalen Gina Forsström och Heli Mutanen samt styrelsemedlemmarna Tiina Whiley och Heikki Nyström. Till företagsarbetsgruppens uppgifter
hörde bedömningen av företagsansökningarna och uppställande av linjedragningar. Stödansökningarna har skickats till arbetsgruppen som har kommenterat dem per e-post.
Personal
Under verksamhetsåret har Gina Forsström fungerat som förvaltningschef, Tiina Kurki som
kanslichef, Heli Mutanen som projektrådgivare för projektet ”Paikallinen aktivointi ja uusi
yhteistyö” och Barbro Bergman-Robertz som projektsekreterare för byggnadsvårdsprojektet
med 50 % arbetstid till slutet av juni och från juli till december som heltidsanställd. Dessutom
har föreningen köpt informationstjänster av Atelier O Oy/Tiina Mazet.
Kontor
SILMU rf hade två verksamhetspunkter. Förvaltningschefen, kanslichefen och projektsekreteraren arbetade i Borgå. Projektrådgivarens arbetsplats var belägen i Lovisa stads landsbygdsenhet.
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VERKSAMHET ÅRET 2013
Projektverksamhet
SILMU rf:s projektverksamhet och -finansiering styrs av Programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland samt det lokala Leader-program. Under 2013 har man stött
projektverksamhet inom verksamhetsinriktningarna 3 och 4.
Förfrågningar och stödansökningar 2007-2013
Projektförfrågningar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8
0
1
1

50
3
8
4

95
3
19
9

50
4
13
7

61
12
14
7

47
11
18
8

50
5
3
3

7
62
70
68
0
2
0
9
1
13
21
37
1
11
16
30
varav interregionala projekt
0
2
0
8
..varav internationella projekt
0
0
0
0
Koordineringsprojekt
0
0
1
0
Tabell 1. Antal kontakter gällande projektverksamhet 2007- 2013.

81
10
18
15
2
1
0

54
8
33
25
3
0
0

46
4
16
11
1
1
0

Företagsprojekt
förfrågningar
icke stödberättigade
ansökta
förordade
Allmännyttiga projekt
förfrågningar
icke stödberättigade
ansökta
förordade

Projektträffar
Antalet projektträffar under året var 87. Träffarna har skett i planerings- och beredningsskedet
och i samband med rekvisition av bidrag. Man har dessutom varit i kontakt med projektansökarna också i samband med finansieringsbesluten från ELY-centralen. Man har också vid behov träffat sökande och gått igenom beslutet och samtidigt diskuterat projektets genomförande och annat av betydelse.
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Finansierase projekt
SILMU rf:s styrelse mottog under 2013 sammanlagt 18 stödansökningar, av vilka 15 förordades. Fyra av ansökningarna gällde företagsstöd och 11 gällde projektbidrag varav ett förvekligas som ett internationellt projekt.
TP

Projektets namn

Projektslag

411
412
413

Inga projekt under 2013
Inga projekt under 2013
Rinken i Box

Investeringsprojekt

421

Agrisociale cultivating citizenchip

413

Lähi- ja luomuruokaa Pukkilan kunnan keskuskeittiöön
Renstrandsträsket
Kansainvälisyyttä kylälle
Kukka-Maaria Kärki, kehittäminen
Kukka-Maaria Kärki, investoinnit
Itä-Uudenmaan kyläportaali palvelee
Sandholmsvägens ytbeläggning
Tilla Oy:n Derma Line
Korsmalmin lähiliikuntahanke
Korttia H1
Nopsatassu
Renovering av Centrum
Kuggom utbildnings- och kulturcentrum
Renovering av Hansas kök

kansainvälinen ja alueiden välinen
kehittämishanke
elinkeinojen kehittämishanke
investointihanke
kehittämishanke
yrityshanke
yrityshanke
kehittämishanke
investointihanke
yrityshanke
investointihanke
investointihanke
yrityshanke
investointihanke
kehittämishanke
investointihanke

Projektverksamhet under hela programperioden
SILMU rf: s styrelse har sedan verksamheten påbörjades erhållit sammanlagt 221 stödansökningar, av vilka 154 har förordats. Av dessa är 115 allmännyttiga utvecklings-, utbildningsoch investeringsprojekt, medan 37 har varit företagsprojekt. Därtill har styrelsen sedan den
inledde sin verksamhet förordat 16 interregionala utvecklingsprojekt samt två internationellt
projekt.
Beslutsprocessen
Nylands ELY-central fattar det slutliga beslutet om projektfinansiering och utbetalning av
stöd efter att ha gjort en laglighetsgranskning. Till utgången av år 2013 hade samtliga erhållit
finansieringsbeslut av ELY-centralen. Även om det är möjligt att påbörja ett projekt på egen
risk innan finansieringsbeslutet kommer, väntar de flesta på det slutliga beslutet innan de påbörjar verksamheten, eller börjar med åtgärder som inte är speciellt dyra.
Ansökningar om utbetalning
Under 2013 inlämnade 58 projekt ansökan om utbetalning av vilka 55 fick beslut om utbetalning samma år.
Avslutade projekt
Sammanlagt har 105 projekt avslutats till utgången av 2013 (har fått den sista utbetalningen).
Av de avslutade projekten och det stöd som de har beviljats, har ca 8,2 % förblivit outnyttjat.
En del av dessa pengar återbördas i sinom tid till aktionsgruppen för ny användning.
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Internationella projekt
Det allmännyttiga internationella utvecklingsprojektet Gränsöverskridande miljömedvetenhet,
som erhöll finansieringsbeslut 2011, har inlett sin verksamhet. SILMU rf:s styrelse och personal besökte en aktionsgrupp i Durham, England för att bekanta sig med regionen och gruppens verksamhet samt för att dryfta samarbetsmöjligheter.
Det internationella (och interregionala) projekt som erhöll finansieringsbeslut år 2013
”Agrisociale cultivating citizenchip” hann inte komma igång under år 2013.
Behandlingstiden för projektansökningar
Ansökningar om bidrag
Behandlingstiden inom aktionsgruppen var för projektansökningarnas del under 2013 i genomsnitt 59 dagar, från den dag ansökan diarieförts i aktionsgruppen till den dag ansökan
skickats till Nylands ELY-central. Motsvarande tid när det gäller behandlingen inom ELYcentralen var 74 dagar.
Utbetalning
Behandlingstiden när det gäller utbetalningarna har i aktionsgruppen i genomsnitt varit 21
dagar från det att betalningsansökningen inkommit till aktionsgruppen till den dag den skickats vidare till ELY-centralen. Inom ELY-centralen har motsvarande behandlingstid varit 21
dagar.
Egna projekt och projekt som föreningen är delaktig i
Connections for Rural Areas – CORAL
SILMU rf verkställer ett projekt för främjande av internationella kontakter under tiden
1.12.2011 - 28.2.2013 i samarbete med EMO ry, Linnaseutu ry och Ykkösakseli ry. Det centrala innehållet består av den internationella projektrådgivarens rådgivning, handledning och
experttjänster till projektarbetare. Tjänsterna kan bestå av individuell handledning och rådgivning, hjälp med skapande av internationella nätverk, skapande av kontakter, hjälp med att
ställa upp avtal, småskaliga översättningsuppdrag samt förberedelser av internationella besök.
Dessutom skapar man under projektet upp presentations- och marknadsföringsmaterial och
utför förberedelser med anknytning till allmänna informationstillfällen.
Infotidning för Nyländsk landsbygd
SILMU rf och Pomoväst rf lämnade i maj 2010 en stödansökan till Nylands ELY-central angående tidningen. Ansökan kompletterades under hösten 2010 och beslutet erhölls i december
2010. Projektet förvaltades av SILMU rf. Under projekttiden 2010-2011 publicerades tre infotidningar med namnet Hanke & Lande, som delades ut till alla hushåll på landsbygden inom
SILMU rf:s och Pomoväst rf:s verksamhetsområden (upplagan knappt 78 000 st./nummer).
Det första numret, med temat miljö och företagande på landsbygden, publicerades hösten
2010. Följande nummer publicerades våren 2011 med temat ungdomar och gränsöverskridande verksamhet. Sista numret utkom hösten 2011 med temat aktiva byar. Projektet ger invånarna information om de tjänster aktionsgrupperna kan erbjuda, de möjligheter Leaderfinansieringen ger och konkreta projektexempel som kan inspirera företag och föreningar att
själva ansöka om Leader-pengar. Projektet finansieras inom den kvot för ändamålet som finns
i Nylands ELY-central. Under 2012 erhöll projektet utbetalningsbeslut för 2011 och projektet
lämnade ansökan om slutbetalning.
Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö
SILMU rf inlämnade år 2010 till Nylands ELY-central en ansökan om interregionalt utvecklingsprojektet Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö (Lokal aktivering och nytt samarbete).
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De andra parterna är EMO ry, Pohjois-Kymen kasvu ry och Sepra ry. Dessutom deltar byasammanslutningarna inom dessa aktionsgruppers verksamhetsområden som samarbetsparter.
Projektet är treårigt och inleddes så fort man inlämnat ansökan med att lediganslå tjänsten
som projektrådgivare. Ifrågavarande person avlönades emellertid först då man fick finansieringsbeslutet. Projektrådgivaren har inom SILMU rf:s område bl.a. berett projektansökningar
tillsammans med ansökarna, kommer att uppgöra en internationell strategi för regionen samt
kartlägga det intresse och det behov av internationalisering som finns bland aktörerna i regionen. När det gäller interregionalt samarbete är syftet att intensifiera samarbetet mellan de
olika aktionsgrupperna och att tipsa varandra om god praxis.
Projektet startade i slutet av mars 2011 när projektrådgivare Heli Mutanen avlönades. Projektrådgivaren har varit stationerad i Lovisa landsbygdsenhet. Projektet har kommit bra igång och
projektrådgivaren har händerna fulla med arbete. Projektets alla åtgärder slutfördes under år
2013.
Leader ombudsman
SILMU rf deltar tillsammans med alla övriga finländska aktionsgrupper i ett interregionalt
projekt där aktionsgrupperna gemensamt avlönar en gemensam Leader-ombudsman med
uppgift att driva aktionsgruppernas gemensamma intressen. Projektet verkställdes under åren
2010–2012.
Leader ombudsman 2
SILMU rf deltar tillsammans med alla övriga finländska aktionsgrupper i ett interregionalt
projekt där aktionsgrupperna gemensamt avlönar en gemensam Leader-ombudsman med
uppgift att driva aktionsgruppernas gemensamma intressen. Under projekttiden (1.11.2012–
31.12.2014) arrangeras ett nationellt samarbetsforum för aktionsgrupperna och skapas en intern informationskanal (intranät i samband med SYTY rf:s webbplats). Den interna informationskanalen utnyttjas för att skapa en praxis som säkerställer informationsutbyte mellan aktionsgrupperna. Leader-riskerna kartläggs och en plan för riskhantering uppställs jämte sammanställning av befintlig god praxis. Ett mentorssystem skapas som stöd för Stads-Leader. Ett
gemensamt budskap för aktionsgrupperna skapas, de gemensamma elementen identifieras och
verkställs. Utvecklande av verksamhetens ramar: Leader-ombudsmannens verksamhet i olika
forum. Projektet anordnar årligen en tillställning i anslutning till temat för aktionsgrupperna.
Rakennusperinteen vaaliminen
Projektet verkställs på SILMU rf:s verksamhetsområde under tiden 1.1.2012–31.12.2014.
Projektet har som mål att öka samarbetet mellan branschens aktörer, förbättra kunnandet inom
traditionellt byggande, underlätta informationssökningen för intresserade och att stöda verkställigheten av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det lokala
Leader-programmet. Under projektet ordnas skolning, aktuella seminarier, arbetsuppvisningar
o.dyl. tillställningar. Under projektet skapas en webbplats med temat traditionell byggnadsvård. Projektet inleddes under våren 2012 i och med att en projektsekreterare anställdes på
deltid.
År 2013 har man inom ramen för projektet arrangerat diverse föreläsningar och praktiska kurser, vilka har varit väldigt populära. Alla villiga har inte fått plats och intresse har visats även
från andra regioner. Under det gångna året har projektets Facebook-sidor uppdaterats. Styrgruppen har sammanträtt totalt tre gånger under året. I slutet på året samlades en grupp aktiva
aktörer för att fundera på hur verksamheten kan tänkas fortsätta efter projektet samt möjligheter till ett nytt projekt.
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Genomförande av de olika programmen
Projektuppföljning och genomförande av programmen
I den takt som man förordar olika ansökningar, erhåller finansieringsbeslut och får in projektredovisning matas uppgifterna in i olika tabeller med vars hjälp man kan följa med hur såväl
det egna Leader-programmet som utvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland framskrider.
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013
Den riktgivande ramen för SILMU rf under programperioden fastställdes år 2007 till
5 058 400 €, av vilka 20 % eller 1 011 680,00 € anvisades till föreningen som verksamhetspenning och resten 4 046 760,00 € fördelas som projekt- och företagsfinansiering till olika
aktörer i regionen. Av stödet kommer 45 % (2 276 300 €) från EU, 35 % (1 770 400 €) från
staten och 20 % (1 011 680 €) från regionens kommuner. Årligen lösgörs ur denna finansieringsram en viss andel till aktionsgruppen i form av en bevillningsfullmakt (verksamhetspenning och/eller projekt- och företagsfinansiering). Den slutliga storleken på aktionsgruppens
finansieringsram påverkas dessutom till en del av de interregionala projekten.
Finansieringsram för 2013
Beviljningsfullmakten år 2013 var 534 177,50 €, vilken bestod av ny fullmakt (285 000 €), av
fullmakt som återbetalas, dvs. beviljade belopp som inte har använts då projektet är slutfört
(153 920 €) samt av tilläggsfullmakt (95 257,50 €). Beviljningsfullmakten för år 2013 bands
genom beslut i SILMU rf:s styrelse i sin helhet. En del av fullmakten hade bundits redan år
2012. Den totala finansieringsramen på ca 5 milj. € för den pågående programperioden har
således bundits i sin helhet under år 2013. De beviljade medlen för 2013 riktade sig till åtgärderna 3 och 4. Verksamhetspenningen är i sin helhet bunden med ELY-centralens beslut.
Fullmakt till
förfogande
2013
Åtgärd 413
228 000,00 €
244 794,50 €
637 704,58
Åtgärd 421
57 000,00 €
4 380,00 €
183 936,93
Sammanlagt
285 000,00 €
249 177,50 €
917 661,50
Tabell 3. Beviljningsfullmakterna 2013 och förordade ansökningar
Åtgärd

Ny fullmakt

Återbetald och
tilläggsfullmakt

Förordat av
styrelsen
914 804,35
57 106,64
971 910,99
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SILMU rf:s lokala Leader – program 2007–2013
Förverkligandet av det lokala programmet är kopplat till förverkligandet av det riksomfattande programmet, även om verksamhetsinriktningarna är delvis andra än i det nationella programmet. Det lokala programmet är indelat i två delar: Mäntsälä storområde och BorgåLovisa storområde. Tyngdpunkterna är lite olika i de två områdena. Det lokala programmet
följs upp i en separat uppföljningstabell. Nedan ett sammandrag av denna.

Det lokala Leader-programmets Enligt pro- Bundet ge- Bundna i % Förverkliav progat (avsl
grammet
nom beslut
idikatorer
projekt)
grammet

Förverkligat av
progr %
ammet
(avsl.
projket)

Mäntsälä storområde sammanlagt 1 456 819,20

807 084,72

55,40 % 379 793,04

26,07 %

Företagande och arbete
Kunnande
Miljö och natur
När-infra
By och kultur
Borgå och Lovisa storområde
sammanlagt

35 180,80
2 998,44
97 889,13
15 795,01
655 221,34

9,66 % 17 407,95
2,06 %
3 897,97
33,60 % 94 690,23
5,42 % 11 088,11
179,90 % 252 708,79
1
102,35 %
133 561,73

4,78 %
2,68 %
32,50 %
3,81 %
69,39 %

130,63 % 610 986,58

58,98 %

93,15 % 118 581,78
78,68 % 403 993,37
55,40 % 123 704,62

22,89 %
39,00 %
26,07

364 204,80
145 681,92
291 363,84
291 363,84
364 204,80

2 589 900,80 2 650 875,77

Ungdom, miljö, skärgård, kultur och 1 035 960,32 1 353 310,68
tradition samt övrigt samarbete
Näringar och sysselsättning
517 980,16 482 480,46
Byautveckling
1 035 960,32 845 084,63
Interregionala, internationella projekt
597 695,04

43,77 %

Tabell 4. Förverkligandet av det lokala Leader-programmet 2007–2013.

Kommunikation och utbildning
Extern och intern kommunikation
SILMU rf höll tre presskonferenser under 2013. De arrangerades i Mäntsälä, Borgå och Lovisa. Till varje tillfälle bjöds även 2-5 lokala projekt som erhållit Leader- finansiering via
SILMU rf. Projekten fick själva presentera sina projekt och hur de förverkligats.
SILMU rf har presenterat sin verksamhet och Leader-programmets finansieringsmöjligheter
sammanlagt 13 gånger på egna evenemang och på evenemang som arrangerats av andra.
SILMU rf upprätthåller ständig kontakt med områdets nyckelgrupper och informerar dem om
aktuella frågor och olika finansieringsmöjligheter. Till denna grupp hör bl.a. föreningens
medlemmar, kommundirektörer, kommunernas kontaktpersoner, Östra Nylands Byar rf, ProAgria, nyföretagarcentralerna, utvecklingsbolagen, företagarföreningarna samt övriga inom
regionen verksamma aktörer.
SILMU rf har en webbplats på adressen www.silmu.info, genom vilken man informerar bl.a.
om olika finansieringsmöjligheter, ansökningsförfarandet och aktuella frågor, och där man
presenterar projekt som erhållit finansiering. År 2013 öppnades de förnyade sidorna.
Under sommaren 2012 tog Leader-gruppen i bruk en elektronisk informationstjänst, med
hjälp av vilken Leader-gruppen månatligen sänder ett nyhetsbrev med information om lokala
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och riksomfattande händelser och om SILMU rf:s verksamhet.. Nyhetsbrevet beställs av ca.
500 personer.
Man har också på landsbygdsutskottets sammanträden presenterat föreningens verksamhet,
projekt och programmets förverkligande.
Föreningens verksamhet, finansierade projekt och verksamhetsområdet presenterades sommaren 2013 för Leader-kommittén.
År 2013 grundades en Facebookprofil för föreningen vilken upprätthålls med hjälp av personalen och informatören. Profilen används till att informera om verksamheten.
Den interna kommunikationen sköts bl.a. genom e-post, telefon, intranet, gemensam kalender,
arbetesplatspalavrer och molntjänster.
Den interna informationen har förbättrats genom arbetsplatsmöten vilka hålls med ungefär en
månads intervaller. Alla anställda samt informatören och styrelsens ordförande deltar i mötena.
Skolning
Skolningstillfällen har anordnats för projektledarna i det skede då projekten har erhållit beslut.
Personalen och de förtroendevalda har under 2013 deltagit i utbildningar och seminarier arrangerade av jord- och skogsbruksministeriet, ELY-centralen och Landsbygdsverket. Dessutom har det arrangerats utbildning bland annat i samband med ibruktagning av det elektroniska informationssystemet och den nya webbplatsen.

Samarbete med intressegrupperna
Det praktiska samarbetet på kommunnivå sköts med kommundirektörerna, kontaktpersonerna,
kommunstyrelserna, myndigheterna och tjänstemännen. i samarbete med olika myndigheter,
såsom landsbygdssekreterare och näringsombudsmän samt ungdoms-, kultur- och miljösekreterare.
Kommunträffarna under år 2013:
 Träff med Mäntsälä nya kontaktperson 11.2
 Gemensam träff för kommundirektörer och kontaktpersoner 15.11 i Borgå
Personalen har deltagit i de träffar för de nyländska aktionsgrupperna som Nylands ELYcentral regelbundet arrangerat. 2012 deltog vi även på ELY-centralens brunch till vilken även
lansbygdssekreterarna var bjudna.
SILMU rf:s representanter deltog på de tvåspråkiga Leader-gruppernas träff på Åland 16–
18.9. Dessutom har vi deltagit på två tillställningar i Tammerfors, avsedda för aktörer som är
verksamma på tvåspråkiga områden samt byasammanslutningar och andra tvåspråkiga organisationer.
Under 2013 besökte vi tillsammans med de övriga Leader-grupperna i Nyland Nylands förbund tre gånger för att diskutera den nya programperioden.
Samarbetet med Östra Nylands Byar rf har fortsatt liksom tidigare år och fördjupats genom
samarbetsträffar. År 2013 utsatten en arbestgrupp för att utreda behovet av en sammanslagning och möjligheterna till det.
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Förvaltningschefen har under 2013 deltagit på ESKO-fiskerigruppens möten.
SILMU rf har under det gångna året deltagit på ett möte med Kulturfonden samt arrangerat ett
finansieringsinfo med dem.

Övrig central verksamhet 2013









Den pågående programperioden har analyserats i temagrupper och resultaten har använts i beredningen av den nya programperioden
Den nya programperioden har beretts
Leader-Durham besökte verksamhetsområdet 12–15.5
SILMU rf deltog på det internationella projektets sluttillställning i Durham, samtidigt
diskuterades möjliga kommande samarbestformer
Besök till Leader-Gotland 1-2.10 för att bekanta sig med deras verksamhet och möjliga kommande sammarbestprojekt
Presentation av verksamheten och finansierade projekt bl.a. för en lettisk grupp och
för en grupp från Thailand och Laos
Kvalitetsarbetet påbörjade under hösten, resultatet kommer att vara en kvalitetshandbok som stöd för verksamheten
Deltagande på Oma Mökki mässan, internationellt seminarium, byahövdingsdagar
mm.

Utvärdering av SILMU rf:s verksamhet 2013
Nya ansökningar togs emot mindre än de föregående åren p.g.a. att finansieringsramen var
betydligt mindre än tidigare. Totalt 65 projekt var ännu igång vid årsskiftet. Deras betalningsansökningar, ändringsansökningar, uppföljningsuppgifter och rapporter behandlades under det
gångna året. På basen av analyser från programperioden 2007-2013 sammanställdes ett första
utkast till strategi för den kommande programperioden 2014-2020. Strategin skickades till
JSM i juni. Kommentarer erhölls i slutet av oktober.
Föreningsverksamheten är på stabil bas och de dagliga rutinerna fungerar smidigt. Dock
märks det att SILMU rf är en liten sårbar organisation när det sker förändringar i verksamheten. Detta är bl.a. en sak som man kommer att fästa uppmärksamhet i samband med kvalitetsarbetet.
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Ekonomin
Till SILMU rf har under programperioden 2007-2013 reserverats 20 % av den riktgivande
finansieringsramen som verksamhetspenning för administrationskostnader, vilket motsvarar
1 011 680 €.
I verksamhetsplanen för år 2013 uppgick SILMU rf:s budget till 275 942,39 €. Enligt bokslutet uppgick utgifterna till sammanlagt 217 063,74 €. De största avvikelserna uppstod i lönekostnaderna och resekostnader för resor såväl inom landet som utomlands. De största skillnaderna uppstod i projektet ”Rakennusperinteen vaaliminen”. Kostnader för rådgivningstjänster
har inte uppstått enligt planerat.

Verksamhetsmedel
Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö
Rakennusperinteen vaaliminen
Egen verksamhet
Yhteensä

Budget

Förverkligat

152 368,36
50 218,38
70 735,65
2 620,00

155 603,69
51 076,25
42 763,30
1 433,36

275 942,39

250 876,60
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