Utvecklingsförening SILMU rf
Veckjärvivägen 1
06150 BORGÅ
www.silmu.info

Fritt att publicera

ANSÖK NU OM FINANSIERING TILL SMÅ INVESTERINGAR FRÄMST I SKÄRGÅRDEN
Utvecklingsförening SILMU rf söker samfundens små investeringar att finansieras via
temaprojektet. Temaprojektet är det tredje av sitt slag under den pågående programperioden.
Ansökningstiden är 1.1–31.3 2019. Åtgärderna i skärgården (investeringarna) kan bestå av t.ex.
anskaffning av maskiner och redskap vilka används gemensamt, upprustning av gemensamma
områden eller små reparationsarbeten på byggnader eller andra konstruktioner vilka inte kräver
tillstånd (eller tillståndet finns). Det är även möjligt att finansiera motsvarande ansökningar som
inte kommer från skärgården.
Stöd kan sökas av privaträttsliga samfund (registrerade föreningar, stiftelser, andelslag, företag)
till allmännyttiga åtgärder. En allmännyttig åtgärd är i sammanslutningens gemensamma
användning, t.ex. ett område, en byggnad eller konstruktion som invånarna använder gemensamt
exempelvis till möten och fritidssysselsättning samt redskap som används gemensamt.
Vad är ett temaprojekt?
Temaprojekt är en ny stödform i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
Avsikten med stödformen är att förenkla sammanslutningarnas möjligheter att utnyttja
programmets finansieringsmöjligheter i den lokala utvecklingen samt att förbättra möjligheterna
att förverkliga Leader-gruppernas lokala strategier. I ett temaprojekt samlar man ihop flera små
projekt till ett stort projekt. Som sökande och administrator fungerar den lokala Leader-gruppen.
Till temaprojektet söker man åtgärder via en separat ansökningsprocess. Tiden för att förverkliga
åtgärderna är på förhand bestämd. Som stöd för valet av åtgärder som finansieras via
temaprojektet har man utarbetat anvisningar för ansökan och förfaringssättet samt urvalskriterier.
Med dessa säkrar man att sökanden behandlas rättvist. Tilläggsinformation hittar man på adressen
silmu.info.
I början av år 2019 arrangeras tre infotillfällen:
- SIBBO 10.1 2019 kl. 18-20 Gumbohuset (Gumbovägen 222)
- LOVISA 15.1 2019 kl. 18-20 Kompanjonskapshuset HÖRNAN (Sibeliusgatan 3)
- EMSALÖ 17.1 2019 kl. 18-20 Midgård (Emsalövägen 644)
För mera information kontakta Tiina Kurki GSM 040 359 4166 eller tiina.kurki@silmu.info

