VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2015

FÖRENING
Utvecklingsförening SILMU rf grundades 9.1.2007 och föreningen är en av Finlands
54 Leader grupper. Föreningen är tvåspråkig.
Verksamhetsområde
Verksamhetsområdet omfattar nio kommuner och på det bor ca 121 000 invånare.
I Borgå centrum har ett område som har 29 000 invånare avgränsats från Leaderverksamheten.

Syfte
Föreningens syfte är att främja utveckling, livsmiljön och människornas välmående i
den egna regionen samt att stöda andra aktörer. SILMU rf har som mål att stärka
landsbygdsinvånarnas samverkan och samhörighet samt att förbättra möjligheterna till ett aktivt liv och en aktiv fritid samt utkomst på landsbygden.
Medlemmar
Föreningen strävar till att integrera sig i sitt verksamhetsområde bl.a. genom sina
medlemmar. Personalen och styrelsens medlemmar rekryterade nya medlemmar
till föreningen. I slutet av 2015 var medlemsantalet sammanlagt 510, varav 70 var
samfund. Föreningen hade 19 unga medlemmar, dvs. under 25 år gamla.
SILMU rf:s vision
SILMU är en stark regional aktör.
Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.

Stadgeenliga möten




Årsmötet hölls 9.4.2015 i Lovisa på Traditionscentrum Kuggom. Representanterna för den offentliga sektorn var i tur att avgå från styrelsen.
Till ordförande valdes Tuula Salo från Borgå och som viceordförande har fungerat Tiina Whiley från Borgå.
Årsmötet godkände stadgeändringen och grundade en byasektion.
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Höstmötet arrangerades 24.11.2015 i Borgå i Mörskom Sparbank. I tur att avgå
var representanterna för landsbygdsbefolkningen.
Till ordförande för år 2016 valdes Tuula Salo från Borgå.
Höstmötet beslöt grunda en ungdoms- och en stadssektion.

Styrelsen
Vid valet av styrelsemedlemmar för SILMU rf tillämpas trepartsprincipen och styrelsens medlemmar väljs så, att de så väl som möjligt skall representera föreningens verksamhetsområde.
Egentliga medlemmar 2015

Ersättare 2015

Offentliga sektorn

Offentliga sektorn

Thomas Antas
Reijo Korhonen
Marja Teppinen
Företag och föreningar
Matti Holm
Tora Markkula
Tiina Whiley

Lappträsk
Mörskom
Mäntsälä
Askola
Lovisa
Borgå

Enskilda invånare på landsbygden
Tapani Lempinen
Heikki Manner
Ian Nordman

Borgnäs
Lovisa
Sibbo

Laura Karén
Rauno Tiainen
Anneli Sundberg
Företag och föreningar
Riitta Ahti-Tuiskula
Eeva Hava
Eero Kokko

Borgå
Sibbo
Mäntsälä
Askola
Mörskom
Mäntsälä

Enskilda invånare på landsbygden
Ulla-Maija Upola
Tuomo Toura
Aira Sevón

Borgnäs
Pukkila
Mörskom

Arbetsgrupper
För att bättre strukturera föreningens verksamhet har man grundat två arbetsgrupper: arbetsutskottet och företagsgruppen.
Byasektionen
Byasektionen grundades 2015. Till ordförande valdes Tora Markkula och som medlemmar Veijo Peltola, Ilkka Ceder, Sirpa Holvikallio och Laura Karén. Som stöd för
verksamheten har man utarbetat anvisningar.
Personal
Gina Forsström har fungerat som verksamhetsledare, Tiina Kurki som kanslichef,
Heli Mutanen som projektrådgivare och Li-Marie Santala som byaombud med 50 %
arbetstid.
Verksamhetspunkt
SILMU rf har sitt kansli på adressen Veckjärvivägen 1, Borgå.

VERKSAMHET
Programperioderna
Programperioden 2007-2013 förverkligades ännu via några projekt och ansökningar om utbetalning.
Programperioden 2014–2020
SILMU rf förverkligar SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategin. Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat som preliminär finansieringsram 4,2 milj. € för förverkligande av strategin. För projektverksamhet används
3,3 milj. € och för administration 0,9 milj. €.
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Förverkligande och uppföljning av SILMUSTA KASVUA 2014 – 2020 strategin
Leader finansieringsramen
År 2015 var finansieringsramen för projektverksamhet 1 021 375 €.
Stödansökan och förfrågningar
 totalt gjordes 149 st. förfrågningar om stöd
 av dessa var 10 inte stöddugliga
 fr.o.m. maj var det möjligt att ansöka om stöd
 SILMU rf mottog totalt 58 stödansökningar (26 gällde företagsstöd och 32 projektstöd)
 de flesta ansökningar gjordes via Hyrrä
Fördelning av ansökningarna enligt tyngdpunkterna:
Mottagna ansökningar
2015
6.1 Affärsverksamhet och sysselsättning
30
6.2 Livskraftiga byar
22
6.3 Miljö och natur
4

6.4 Skärgården
2
ersonalen bereder ansökningarna med sökanden och presenterar dem till styrelsen

P

 Stödansökningarna behandlas av styrelsen an efter de är klara – år 2015 behandlades 28 ansökningar och styrelsen beviljade finansiering till 27 ansökningar (8 företagsansökningar och 19 projektansökningar)
 Tre projekt förverkligas som gränsöverskridande och ett interna-tionellt
 Totalt beviljades 1 381 227,06 €, vilket är 42,15 % av den riktgivande ramen för
hela programperioden
 Totalt samlades 1 225 620,89 € som egenfinansiering via de finansierade projekten (varav 137 410 € talko)
De finansierade projektens fördelning enligt tyngdpunkterna:
Beviljad finansiering 2015
Förverkligad - st.
Förverkligad - €
Förverkligat av
tyngdpunkten -%
Förverkligat av
finansieringsramen - %

6.1 Affärsverksamhet och
sysselsättning
10
349 082

6.2 Livskraftiga 6.3 Miljö och
byar
natur

6.4 Skärgården

14
750 983

1
180 000

2
101 161

35,51

45,83

54,93

30,87

10,65

22,92

5,49

3,09

 NTM-centralen gjorde inga slutliga beslut
 Inga betalningsansökningar gjordes 2015
 Inga projekt avslutades
 Inga mätbara resultat gjordes
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Egen utvecklingsverksamhet
 SILMU rf startade projektet ”Vihreän kasvun mahdollisuus” tillsammans med
Leader-Sepra
 SILMU rf startade projektet ”Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla” tillsammans med Leader-Pomoväst, Leader-Ykkösakseli och LeaderEMO
 ett utlåtande gällande SYTYs egenfinansiering gavs
 ungdoms-Leader -verksamheten startades genom en studerandes arbetsinsats
 finansieringen för ungdoms-Leader förhandlades med kommunerna
 SILMU rf startade projektet ”Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin
Den beviljade Leader-och övriga finansieringen enligt tyngdpunkterna
Egen
utvecklingsverksamhet, övrig
finansiering
154 022,61
Skärgård
101 161,52

Affärsverksamhet
och
syssälsättninga
349 082,18

Miljö och natur
180 000,00

Livskraftiga byar
750 983,36

 Uppföljningen och rapportering förverkligas med diverse tabeller och via
QlikView – raporteringsvertyget
 Till Jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen och kommunerna rapporteras årligen
Byaverksamhet - SILMU-byar
Byasektionens syfte är att fungera som målsman och samarbetspart för regionens
byar. Målet är att förbättra livet på landsbygden samt att stärka och utveckla samarbete byar emellan. SILMU-byarna betjänar medlemmarna bl.a. genom att hjälpa
med byaplanerna, registrerings- och stadgeärenden, utveckling av byarna och
kommunikation. SILMU-byarna upprätthåller byaportalen.
 Verksamheten finansierades via SYTY och Svenska Kulturfonden
 Varje månad valdes månadens by
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 Öppna Byar -tillställningen arrangerades 6.6
 ITU-torget arrangerades 29–30.8 i Lovisa i samband med Lovisa Historiska hus
 Tre byakvällar arrangerades i Lovisa
 Byaombudet har deltagit på skolningstillfällen och övriga tillställningar
Kommunikation
En detaljerad kommunikationsplan har ställts upp som stöd för kommunikationsverksamheten. Material har uppdaterats under året. De viktigaste kommunikationskanalerna var:
 webbplats på adressen www.silmu.info som innehåller information om bl.a.
stödmöjligheter, ansökningsförfarande, aktuella saker och presentationer om
förverkligade projekt. Nedan information om användarantal på webbplatsen:

 elektroniskt nyhetsbrev som informerar om den egna verksamheten samt lokala och nationella händelser. Under året sändes 12 brev till cirka 940 prenumeranter. Nyhetsbreven kan läsas också via webbplatsen
 Face Book profilen hade 190 följare i slutet av 2015
Byaverksamhetens kommunikation
 Byaportalen www.itukylat.fi/sv är en kommunikationskanal för byaverksamheten. Portalen har 27 byars hemsidor
 Face Book profilen www.facebook.com/silmukylat används som kommunikationskanal för byaverksamheten och för spridning av andra aktörers information. Profilen har gillats av 300 användare
 Nyhetsbrev används även som informationskanal
 Den interna kommunikationen inom personalen, styrelsen och medlemmarna
har skötts på ovan nämnda sätt och dessutom ansikte mot ansikte, på arbetsplatsmöten, per e-post, telefon, intranät och möten. Föreningen använder
Google for business, som möjliggör utnyttjande av information oberoende av
plats eller hårdvara.
 Den externa kommunikationen med myndigheter och intressentgrupper har
skötts på ovan nämnda sätt och genom att delta i och anordna olika tillfällen,
elektroniskt, via media och tryckt material
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Skolning
Tjänstemännen och styrelsemedlemmarna har under 2015 deltagit i skolningar och
seminarier som har ordnats av jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralen och
Landsbygdsverket.
Samarbete med intressentgrupper
SILMU rf:s viktigaste intressentgrupper är områdets företagsrådgivningsorganisationer, kommuner, läroinrättningar, Nylands NTM-central och andra Leader-grupper,
särskilt i Nyland.
Det praktiska samarbetet har bestått av olika träffar och anordnande av gemensamma tillställningar.
Myndighetsträffar 2015
Kommuner
NTM-centraler
Landskap
Ministerier
Övriga
Landsbygdssektionen
Händelser och tillställningar 2015
Projektträffar
Projektens styrgrupper
Egna skolningar och seminarier
Informationstillfällen (egna och andras)
Presskonferenser
Arbetsplatsmöten
Deltagande i seminarier och skolningar
Övriga tillställningar, träffar och möten
Aktionsgruppens skolning för sig själv
Styrelsemöten
SILMU rf:s andra möten, så som arbetsgrupper, utskott
Internationell verksamhet
Aktionsgrupper
Kontroller

Samanlagt
3
3
0
4
2
3
Sammanlagt
86
0
2
30
1
12
26
30
0
10
5
2
12
0

Annan central verksamhet under 2015
 deltagande på Landsbygdsriksdagen
 eget utvecklingsseminarie
 skolning av nya styrelsemedlemmar
 de tvåspråkiga Leader-gruppernas träff
 tre projektkliniker med Kulturfonden
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Nya åtgärder
 tillställningar med Keuke Oy
 deltagande på MTK:s möten
 beredning av Struvenprojektet tillsammans med LAG Pandivere, LeaderSepra, Leader-Jyväsriihi och Leader-Vesuri
 utvecklingsseminarie för de nyländska Leader-grupperna
 deltagande på ”kansainvälisyys kaveriksi” -skolning
 Leader-grupperna från Satakunta besökte Leader-SILMU
 utvecklingssamtal med NTM-centralen
 byaverksamhetens integrering i SILMU rf:s verksamhet
 startande av ungdoms-Leader verksamheten
 utarbetande av urvalskriterier och testning av dessa
 Arbete och kunnande - seminariet
 deltagande som Leader-representant på Arbets- och näringsministeriets möten gällande byaverksamheten
 deltagande på de nyländska Leader-gruppernas första samarbetsträff
 deltagande av planeringen av informationsförmedlingsprojektet ”Vår Nylandsbygd”
 deltagande på nätverksträffar angående kommunikation
 planering av utvärderings /feedback blankett
 utvecklingssamtal

EKONOMI 2015
Utgifter SILMU

Budgeterat Förverkligad

Verksamhetspenning från 2007-2013
Verksamhetspeng 2014–2020
Vihreän kasvun mahdollisuus
Paikallinen ja alueellinen ohjelmaviestintä Uudellamaalla
Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan
Rakennusperinteen vaaliminen
Egen verksamhet

25 411,79
121 756,18
35 047,86
15 682,68
5 461,04
1 726,52
700,00

39 096,39
122 302,27
7 449,68
15 807,35
205,21
1 726,53
1 760,62

Totalt

205 786,07

172 540,70

Statsbidrag
Byar, egen + projekt

Förverkligad Förverkligad
SILMU
Itu-byar
37 235,00
12 888,49
22 991,48
45 000,00
1 491,86
3 195,64

Totalt

82 235,00

Utgifter Östra-Nylands Byar / SILMU-byar

Budgeterat

14 380,35

26 187,12

Östra-Nylands Byars verksamhet förflyttades 1.8.2015 till en del av SILMU rf:s verksamhet. Bokföringen har pga. detta skötts på två olika ställen.
Kasten mellan de budgeterade och det förverkligade:
 av verksamhetspengen för 2007-2013 användes allt som fanns kvar
 projektet ”Vihreän kasvun mahdollisuus” startade först i slutet av året
 projektet ”Kansalaistoimintaa Porvoon kaupunkiin” hann man inte starta
pga. en stor mängd andra uppgifter
 kostnaderna i byaverksamheten blev mindre än planerat pga. att man inte
hann starta det egna projektet
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