VERKSAMHETSPLAN
2014

BAKGRUND
Landsbygdens utvecklingsförenings SILMU rf är en aktionsgrupp som grundades år 2007,
vars målsättning är att främja livskraften på landsbygden inom sin region. SILMU rf:s
verksamhetsområde omfattar sammanlagt 10/9 kommuner, av vilka man bildat storområdena
Mäntsälä samt Borgå och Lovisa, på basis av deras befolknings-, närings- och infrastruktur.
Fr.o.m. år 2014 riktas till före detta Artsjö område endast verksamhet gällande
programperioden 2007-2013.
SILMU rf:s uppgift är att förverkliga den egna regionens Leader-program samt Programmet
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Tyngdpunkterna i det senare programmet är
åren 2007-2013 följande: Förbättrande av jord- och skogsbrukets konkurrenskraft,
Förbättrande av miljön på landsbygden, Höjning av livskvaliteten på landsbygden och
diversifiering av landsbygdsnäringarna samt Internationalisering och förvaltning.
Tyngdpunkterna i SILMU rf:s eget program är något olika i de olika storområdena. I
Mäntsälä storområde ligger tyngdpunkten på företagsamhet och arbete, by och kultur, natur
och miljö samt närinfra och kunnande. I storområdena Borgå och Lovisa prioriterar man i sin
tur näringar och sysselsättning, byautveckling, skärgård, stad-landsbygd och miljö samt kultur
och ungdom. Den nuvarande programperioden ger aktionsgruppen möjlighet att bevilja bidrag
till mikroföretag och – projekt som saknar lantbruksanknytning. Nytt är att aktionsgrupperna
och de som söker bidrag blir alltmer interregionala och internationella.
Till föreningens basuppgifter hör också att binda bevillningskvoterna, och därmed dirigera
stödpengarna till vår landsbygdsregion.

FÖRENINGENS RESURSER
Medlemmarna
Man fortsätter medlemsrekryteringen i enlighet med föreningens målsättningar. Strävan är att
som medlemmar få både enskilda personer, föreningar och understödande medlemmar. En
bred medlemskår gör SILMU rf mera känt och ökar dess trovärdighet som en pålitlig
landsbygdsutvecklare och projektfinansiär. Föreningens stadgeenliga årsmöte, till vilket alla
medlemmar bjuds, arrangeras under våren.
Styrelsen
Föreningens beslutande organ är styrelsen. Den består av ordförande och 9-12 ordinarie
medlemmar (för tillfället nio) samt deras personliga suppleanter, vilka väljs av årsmötet.
Medlemmarna väljs enligt en trepartsprincip, så att det finns representanter för alla tre
kategorier: den offentliga sektorn, företag och föreningar samt enskilda personer. Dessutom
bör styrelsen vara sammansatt så att alla verksamhetsområdets kommuner är representerade.
Styrelsen sammankommer 8-10 gånger om året, med ca fem veckors mellanrum. Dock inte så
ofta under sommaren och kring julen.
Arbetsgrupper
Olika arbetsgrupper tillsätts vid behov. Företagsgruppen samt arbetsutskottet fortsätter sin
verksamhet. Företagsgruppens uppgift är att skapa jämlika och klara spelregler för beviljande
av företagsstöd samt att fungera som sakkunnigorgan i beredningen av företagsprojekt.
Arbetsutskottet bereder bl.a. personalfrågor inför styrelsen.
Sektioner
År 2014 förbereds grundande av en ungdomssektion och en stadssektion. Sektionerna
fungerar under styrelsen, men gör sina egna verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser samt
budgeter som bifogas till föreningens motsvarande dokument.
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Personal
SILMU rf har under 2014 fyra anställda; verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och
en projektsekreterare (för projektet ”Rakennusperinteen vaaliminen”). Dessutom köpes
informatörstjänster.
Kontor
SILMU rf:s kontor befinner sig i Borgå, Veckjärvivägen 1.

VERKSAMHET 2014
Under år 2014 koncentreras SILMU rf:s verksamhet i huvudsak på att:


göra Leader-gruppen bättre känd



rådgivning till nya sökanden och i samband med ansökan om utbetalning



rekrytera nya medlemmar



utvidga samarbetsnätverk, upprätthålla och förtäta befintliga



fortsätta och ytterligare förbättra samarbetet med Östra Nylands Byar rf, reda upp
vilka åtgärder som bör vidtas för eventuell sammanslagning av föreningarna



satsa på internationalisering och unga



delta i utbildning om kvalitets- och ledningssystem och att därigenom granska
verksamhetens processer och utveckla dem



förbereda åtgärder i anslutning till att avsluta pågående programperiod



förbereda sig för den kommande programperioden



uppdatera befintligt informationsmaterial och planera nytt, ibruktagande av Leaderbränden



SILMU ry deltar aktivt i behandlingen av aktuella saker

Det egna projektet ”Rakennusperinteen vaaliminen” kräver uppföljning. Projektet tar slut i
slutet av år 2014 och således bör man fästa speciell noggrannhet på avslutandet av projektet
och verksamhetens fortsättning..
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Projektverksamhet
Under programperioden 2007-2013 har r SILMU rf beviljat Leader-finansiering till
allmännyttiga projekt och mikroföretag till ett värde av sammanlagt 4 046 200 €.
Finansieringen består av EU + statsandelar 80 % och 20 % kommunal finansiering.
Stödprocenten varierar mellan 20 till 100, beroende på typen av projekt. Projektfinansieringen
riktas till allmännyttiga utvecklingsprojekt och företagsstöd. Merparten av projekten
genomförs inom SILMU rf:s verksamhetsområde, men det finns också interregionala och
internationella projekt.
Enligt den beviljningsfullmakt som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet kan SILMU
rf under år 2014 bevilja sammanlagt 9 000 €.
Åtgärd

EU

Staten

Kommuner Sammanlagt

Åtgärd 413, VL 3

2 120,00

3 220,00

1 335,00

6 675,00

1 080,00

780,00

465,00

2 325,00

4 000,00

1 800,00

9 000,00

Grundande och utveckling av företag,
utveckling av turistnäringen, basservice
på landsbygden, byautveckling,
bevarande av landsbygdstraditioner samt
utbildning och information
Åtgärd 431, verksamhetspenning

Sammanlagt
3 200,00

Tabell 1. Fördelningen av SILMU rf:s totala beviljningsfullmakt enligt åtgärd år 2014.

Egna projekt och projekt som föreningen är delaktig i
“Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö”
Projektets åtgärder har i sin helhet utförts under 2013 och under år 2014 görs ansökan om
slututbetalning och slutrapport.
”Leader asiamies II”
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 StadsLeader. 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 riktar sig till SILMU rf:s hela verksamhetsområde. Projektets målsättningar är att
öka samarbetet mellan aktörerna på branschen, förbättra kunnandet när man renoverar gamla
byggnader, underlätta sökandet av information samt att stöda förverkligandet av Programmet
för landsbygdsytvecklingen i Fastlandsfinland 2007-2013 och det lokala Leader-programmet.
Under projektets gång arrangeras skolning, seminarier, konkreta arbetstillfällen samt övriga
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tillställningar. Under projektets gång skapar man en webbplats var alla kan hitta information
om traditionsenligt byggande, företagare på branschen och övriga aktörer.
År 2014 koncentreras åtgärderna på att uppdatera hemsidorna, arrangera utfärder, studieresor,
skolnings – och andra tillställningar, samt utreda hur verksamheten skall fortsätta i regionen
efter projektet.
Internationell verksamhet
Utgångspunkten bör alltid vara att de internationella utvecklingsprojekten bygger på
frivillighet och naturliga kontakter. De enskilda föreningar och personer som är intresserade
av internationell verksamhet behöver emellertid mycket hjälp för att klara av att genomföra
internationella projekt. Under det kommande året färdigställs internationaliseringsstrategin
som fogas till den nya lokala utvecklingsstrategin.och dess åtgärder börjar man förverkliga
när det är möjligt.. Vi utreder nya finansieringsmöjligheter för den internationella
verksamheten.
Koulutus
Utbildning av personalen och styrelsen
År 2014 kommer skolningen att ha en stor betydelse när vi påbörjar den nya
programperioden. Personalen och styrelsen bör anamma bl.a. den nya lagstiftningen, de nya
anvisningarna och förfaringssätten.
 Personalen deltar under året i utbildningar som ordnas av bl.a. jord- och
skogsbruksministeriet, landsbygdsverket, landsbygdsnätverket och ELY-centralerna,
på gemensamma skolningstillfällen för de olika Leader-grupperna samt andra aktuella
skolningstillfällen som är nyttiga för skötseln av arbetet
 De nya styrelsemedlemmarna får ett infopaket om verksamheten
 Styrelsemedlemmarna och ordförande deltar i mån av möjlighet i de utbildningar som
arrangeras för dem.
 Kvalitetsskolningen fortsätter ännu i början på år 2014
Projektutbildning
I fall stödansökningar angående den nya programperioden kan mottas år 2014, kommer vi att
arrangera skolning på olika håll av regionen för att förmedla information till aktörerna
angående förfaringssätten.
Viestintä
Vi deltar på diverse tillställningar för att berätta hur beredningen av den nya programperioden
framskrider. Egna tillställningar arrangeras enligt behov och ifall den nya programperioden
kommer igång, kommer vi att informera om TILLVÄXT FRÅN SILMU strategin. Vi
kommer också att informera om resultat angående den avslutade programperioden (20072013). Målet med informeringen är att göra Leader-finansieringen och SILMU rf:s
verksamhet mer känt. Informeringen görs på både svenska och finska och riktas till hela
området. För att minska på kostnaderna, görs informeringen till största delen elektroniskt. En
kommunikationsplan är uppgjord som stöd för informeringen.
Intern kommunikation
Den interna kommunikationen sker i främsta hand via telefon och e-post. Även intranät
används. Regelbundna arbetsplatsmöten arrangeras ca en gång per månad och årligen
arrangeras ett utvecklingsseminarium för den egna verksamheten Under år 2014 kommer vi
att ta i bruk en molntjänst bl.a. för delning av gemensamma filer och kalendrar.
Extern kommunikation
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SILMU rf informerar regelbundet om sin verksamhet i dags- och lokaltidningar och i
samband med olika evenemang. Presskonferenser arrangeras på alla områden för att
informera om aktuella ärenden och finansierade projekt. Projektansvariga inbjuds för att
själva presentera sina projekt. Projektägarna uppmuntras att informera om sina projekt och
hur dessa framskrider. Man försöker så effektivt som möjligt utnyttja och marknadsföra
föreningens webbplats. Föreningens webbplats uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Ett
elektroniskt nyhetsbrev sänds månatligen till medlemmarna och andra samarbetspartner.
Meddelandet kan läsas också på webbplatsen.
På SILMU rf:s Facebookprofil uppdateras aktuella händelser. Information om aktuella
händelser ges också på olika tillställningar och händelser.
Under 2014 tas den nya Leader-bräden i bruk och på basen av den, planeras ett nytt utseende
för föreningen och informationsmaterialet uppdateras..
Rapportering
Myndighetsrapporteringen sker en gång per år, i enlighet med givna direktiv. Dessutom
skickas till kommunerna mer detaljerade kommunvisa rapporter en gång per år.
Samarbete med intressentgrupperna
Man arrangerar i mån av möjlighet gemensamma tillställningar med olika intressentgrupper
där målgruppen får så omfattande information som möjligt på en gång. Föreningen försöker
också aktivt hitta nya samarbetsparter.
Kommunerna
Speciell uppmärksamhet fästs vid samarbetet med kommunerna eftersom
verksamhetsområdet är så vidsträckt. Träffar med kommundirektörerna ordnas en gång per år.
Det praktiska samarbetet sköts med olika myndigheter, t.ex. landsbygdssekreterarna,
näringsombudsmännen samt kultur- och miljösekreterarna. Också de som ansvarar för
ungdomsarbetet och turismen är viktiga intressentgrupper. Kommunerna har därtill utsett
kontaktpersoner med vilka man ordnar en träff per år.
Leader-grupperna
Man upprätthåller kontakter till landets övriga Leader-grupper och utbyter information vid
behov. De tvåspråkiga grupperna arrangerar träffar på vilka man deltar. Personalen deltar
också på tillställningar riktade till de nyländska Leader-grupperna som Nylands ELY-central
arrangerar 2-4 gånger per år. Leader-grupperna i Nyland och Nylands ELY-central arrangerar
årligen ett seminarie till vilket även Leader-gruppernas styrelsemedlemmar är välkomna.
Näringslivsorganistaionerna
Man upprätthåller kontinuerligt samarbetet med det lokala näringslivets olika
intresseorganisationer. För aktörerna arrangeras tillställningar för att presentera de nya
företagsstödformerna samt för att utveckla samarbetet. Centrala samarbetsparter är
kommunernas näringsombudmän eller motsvarande personer i kommunerna,
Nyföretagarcentralerna, företagarföreningarna, Posintra Oy, ProAgria Södra – Finland ry,
Proagria Nylands Svenska lantbrukssällskap rf, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy
(KEUKE) och Mäntsälän Yrityskehitys Oy (MYK).
Myndigheterna
Nylands ELY-central, landsbygdsverket samt jord- och skogsbruksministeriet hör till våra
viktigaste samarbetsparter och vi har alltid vid behov kontakt med dessa.
Byaverksamheten
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Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf och Svenska Studiecentralen är på det
nationella och Östra Nylands Byar rf på det regionala planet betydande organisationer ifråga
om landsbygdsutveckling. Samarbetet med dessa fortsätter och fördjupas. Utredningar
angående möjlig sammanslagning med Östra-Nylands Byar rf kommer att genomföras under
år 2014.
Utbildningsanstalterna
Samarbetet med yrkesutbildningsanstalterna och yrkeshögskolorna fortsätter och fördjupas,
utgående från de goda erfarenheter man haft av samarbetet med yrkeshögskolan Laurea.
Under år 2014 kommer Laureas studerande att genomföra en slututvärdering för
programperioden 2007-2013.
Grundande av ungdomssektion och stadssektion
År 2014 kommer sektionernas grundande att förberedas. Stadssektionen skulle bestå av
aktörer från Borgå centrum och SILMU rf:s representant. Ungdomssektionen skulle bestå av
regionens ungdomar och SILMU rf:s representant.
Övrigt samarbete
SILMU rf deltar som medlem i styrgruppen för det regionala KOKO-programmet
(programmet för Kohesion och Konkurrenskraft). Dessutom deltar SILMU rf i den grupp som
planerar regionens företagstjänster.
De olika föreningarna inom regionen och deras centralorganisationer är också viktiga
samarbetsparter, och man fortsätter och fördjupar samarbetet med dessa.
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BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
KOSTNADSFÖRSLAG
2014
Lönekostnader
Köpta tjänster och
arvoden
Hyror

Verksamhetspenning

Mötesarvoden
Kommunikationskostnader
Anskaffning av maskiner
och anordningar
Anskaffning av
kontorsmöbler och
kontorstillbehör
Kostnader för förvärv av
särskilda färdigheter
Resekostnader i
hemlandet
Resekostnader i utlandet

5 240,00

Övriga kostnader
TOTALT:
FINANSIERINGSPLAN
2014
Muut omarahoitusosuudet
Säätiöiltä haettavat tuet
Kuntaosuudet
Korkotulot
Vuokratulot
Tuet maaseuturahastosta
TOTALT:

Egen
verksamhet

129 876,11

Projektet
Rak.per.
49 740,00

18 850,00

13 006,25

2 700,00

34 556,25

8 664,00

5 700,00

150,00

14 514,00

2 050,00

179 616,11

5 240,00
6 000,00

200,00

2 260,00
1 700,00

TOTALT

8 250,00
2 260,00

1 500,00

3 200,00

500,00

500,00

11 822,50

3 450,00

3 900,00

10 300,00

6 520,00
191 382,61

2 719,73
92 415,98

VerksamhetsPaaUu
penning

350,00

15 622,50
14 200,00

520,00
3 920,00
Projektet
Rak.per.
1 000,00
5 000,00

Egen
TOTALT
verksamhet
1 000,00
2 000,00
7 000,00

23 845,71
1 000,00
201 036,00

50 510,39

80 074,16

224 881,71

50 510,39

86 074,16

9 759,73
287 718,59

3 000,00

23 845,71
1 000,00
0,00
331 620,55
364 466,26
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