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BAKGRUND
Utvecklingsförening SILMU rf är en tvåspråkig Leader-grupp som grundades 2007. SILMU
rf:s verksamhetsområde omfattar nio kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa,
Mörskom, Mäntsälä, Pukkila och Sibbo och området har cirka 121 000 invånare. SILMU rf
verkställer den lokala strategin SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–
2020 och det nationella Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

SILMU rf:s vision
SILMU är en stark regional aktör.
Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.

FÖRENINGENS RESURSER
Medlemmar
En bred medlemskår gör SILMU rf mera känt och ökar dess trovärdighet som pålitlig
regionutvecklare och projektfinansiär. Målet är att öka medlemsantalet i jämn takt.
Styrelse
Styrelsen är föreningens beslutande organ och den består av ordförande och nio ordinarie
medlemmar jämte deras personliga suppleanter, vilka väljs av höstmötet. 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 så bra som
möjligt representera verksamhetsområdets kommuner. Styrelsen sammankommer 8-10 gånger
om året.
Arbetsgrupper
Företagsgruppen och arbetsutskottet bildas för ett år i sänder. Dessutom bildas tillfälliga
arbetsgrupper enligt behov. Företagsgruppens syfte är att fungera som sakkunniga vid
beredningen av ansökningar om företagsstöd och den har också till uppgift att skapa jämlika
och klara spelregler för beviljande av företagsstöd. Arbetsutskottet bereder bl.a.
personalfrågor för styrelsen.
Sektioner
Sektionerna lyder under styrelsen, men de ställer upp en egen verksamhetsplan och -berättelse
samt budget, vilka fogas till föreningens motsvarande dokument. Styrelsen ställer upp ett
reglemente för sektionerna, där det bland annat fastställs hur sektionen utses, dess uppgifter
och ansvar.
Personal
SILMU rf har fyra anställda år 2016: verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och
byaombudsman. Dessutom köper föreningen arbetsinsatser enligt behov, så som tryck och
grafiska arbeten samt översättningar.
Verksamhetspunkt
SILMU rf:s verksamhetspunkt finns i Borgå på adressen Veckjärvivägen 1.
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VERKSAMHET 2017
Verksamheten koncentreras till följande åtgärder:
A. Åtgärder som anknyter till Leader-verksamhet
-

ordnande av informations-, skolnings- och andra tillfällen: möjligheter att få stöd och
ansökningsförfarande
rådgivning och handledning av den som ansöker om stöd från idé till slutförande av
projekt
informations- och kommunikationsåtgärder
anordnande av ett strategiseminarium
planering och initiering av projekt som främjar strategin och utvecklar regionen
kontinuerlig utvärdering av verksamheten med responsblankett
insamling av strategins uppföljningsuppgifter
uppföljning av strategin
utvidgning av intressent- och samarbetsnätverk, upprätthållande och förtätande av
befintliga nätverk
benchmarking och utbyte av erfarenheter med Leader Pomoväst och Leader
Ykkösakseli

B. Annan verksamhet
-

startande av ungdoms- och stadssektionernas verksamhet
aktivt deltagande i aktuella ärenden och behandling av dem
anordnande av en dag för utveckling av den egna verksamheten för styrelsen
uppföljning av utfallet av Skärgårdsprogrammet och ESKO -fiskeriprogrammet samt
anordnande av gemensamma tillställningar
planering av belöningspraxis
rekrytering av nya medlemmar
utvecklingssamtal för personalen
uppdatering av kvalitetshandboken
anordnande av finansieringstorg

I bilaga 1 finns centrala åtgärder för 2017 inprickade i en årsklocka.
Projektram
Jord- och skogsbruksministeriet har i januari 2015 anvisat cirka 4,2 milj. euro offentliga
medel från Europeiska landsbygdsfonden som riktgivande ram för verkställande av den lokala
strategin. Av ramen har 3 277 000 euro anvisats för projekt och 924 000 euro som
verksamhetspenning. För 2017 kan uppskattningsvis 557 000 euro beviljas för projekt (17 %
av ramen).
Egna projekt
Den egna projektverksamheten har en central roll om man också framdeles vill vara aktiv,
eftersom de Leader-medel och därmed också den verksamhetspenning som har anvisats till
området har minskat. Förvaltningens kostnader kommer att kompletteras genom egna projekt
och extern finansiering för att trygga servicenivån och den mångsidiga verksamheten.
Medborgarverksamhet till Borgå stad
Projektet verkställs under åren 2015–2017. Projektets primära mål är att starta
medborgarinitierad utvecklingsverksamhet i Borgå. Under projektets gång grundas en
stadssektion och en verksamhetsplan ställs upp för aktörer i Borgå centrumområden. SILMU
rf:s verksamhet utvidgas och utvecklas under projektets gång. Projektet utmynnar i en ny
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verksamhetsmodell (medborgarinitierad utveckling) som aktiverar till medborgaraktivitet
under samhällsansvar.
Vihreän kasvun mahdollisuus - Grön ekonomi, en möjlighet
Syftet med Informationsförmedlingsprojektet ”Grön ekonomi, en möjlighet” är att sprida
information om bl.a. nya metoder och ny teknologi till områdets aktörer och invånadre.
Projektet verkställs som ett interregionalt projekt i samarbete med Kehittämisyhdistys Sepra
ry. Projektet förbättrar de lokala aktörernas medvetenhet om branschen och dess potential
som inkomstkälla på landsbygden. Projektet förvaltas av SILMU rf.
SILMU rf:s temaprojekt: Små investeringar
Projektet verkställs under åren 2016–2018. Projektet förvaltas av SILMU rf. Via projektet
beviljas stöd för små allmännyttiga investeringar, t.ex. för iståndsättning av miljön,
småskaliga reparationsarbeten, anskaffning av maskiner eller byggande av konstruktioner.
Projektet har som mål att finansiera sådana små investeringar, som inte kan finansieras via
normalt projektstöd. Ett mål är också att nya aktörer ska ansöka om Leader-finansiering med
mindre byråkrati.
Trygga och aktiva byar 2016–2017
Projektet verkställs under åren 2016–2017. Projektet förvaltas av SILMU rf och verkställs av
byasektionen. Projektet verkställs på hela SILMU rf:s område. Bland projektets centrala mål
finns uppställande av 30 trygghetsplaner, uppdatering av befintliga byaplaner och
uppställande av nya, sammanställning av byatrygghetsmaterial på webbplatsen, uppställande
av trygghetskort, utseende av byatrygghetskontaktpersoner för byarna, publicering av
byaguider med trygghetstema, kartläggning av byatryggheten t.ex. till fots och via enkäter
samt anordnande av skolning i trygghet och välmående i samarbete med FRK, Vapepa
(Frivilliga räddningstjänsten), SPEK (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland),
räddningsväsendet och andra aktörer. Projektet stöder kommunernas säkerhetsprogram.
Projektet har som mål att öka trygghetskänslan på landsbygden, samarbetsandan mellan
invånare och aktörer, välbefinnande och kunnande samt att informera om vilka förebyggande
åtgärder man själv kan vidta.
Tuulta purjeisiin – Vind i seglen
Projektet inleds under 2017 på SILMU rf:s område och det förvaltas av SILMU rf. Projektet
har som mål att främja inledandet av SILMU rf:s ungdomssektions verksamhet och den
internationella verksamheten, vilka är en del av det egna regionutvecklingsarbetet enligt
strategin.
Andra projekt som SILMU rf deltar i som verkställare eller kompanjon
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen (Kungsvägen blomstrar åter)
Projektet verkställs under tiden 1.8.2016–31.12.2017 och förvaltas av Ykkösakseli ry. I det
interregionala projektet deltar dessutom sex andra Leader-grupper: Eteläisen maaseudun
osaajat EMO ry, I Samma Båt - Samassa Veneessä ry, Kehittämisyhdistys Sepra ry,
Utvecklingsförening SILMU rf, Pomoväst rf och Varsin Hyvä ry.
Projektet har som mål att bl.a:
- säkra bevarandet av varumärket Kungsvägen och dess turistvägsstatus
4(8)

-

utreda viljan att utnyttja varumärket
skapande av nätverk och bindande av aktörerna till projektet
hitta en aktör som upprätthåller varumärket

Andra projekt som vi deltar i
Meidän Uusimaaseutu – Vår Nylandsbygd – informationsprojekt för Nylands
landsbygdsprogram. SILMU rf deltar tillsammans med Nylands Leadergrupper, Nylands
NTM-central och andra landsbygdsaktörer i ett gemensamt informationsprojekt. Projektet
omfattar informationsverksamhet om programperioden 2014-2020 och dess möjligheter på
hela Nylands område. Projektet förvaltas av Hämeen ammattikorkeakoulu. Projektet
finansieras av Nylands NTM-central.
Sektionernas verksamhet
Byasektionen dvs SILMU-byar
Sektionens syfte är att utveckla verksamhetsområdets byar med hjälp av självverksamma och
livskraftiga föreningar samt att fungera som en intressebevakare av byarnas allmänna och
gemensamma intressen. Byasektionen stärker och utvecklar samarbetet mellan byarna.
Sektionen sammanträder enligt behov och sektionens ordförande rapporterar om aktuella
ärenden till styrelsen.
Centrala åtgärder
-

information om aktuella ärenden, mångsidig kommunikation
bistå vid utveckling av byarna samt stadge- och registreringsärenden
uppdatering och utveckling av byaportalen
verkställa tillställningar och skolningstillfällen
uppmuntra till att ställa upp byaplaner och uppdatera och utvidga befintliga byaplaner
till exempel med säkerhets-, marknadsförings- eller landskapsplaner
Finland 100 Öppna Byar östra Nyland 10.6.2017
delta i andras tillställningar så som Nylandsveckan och Leaderveckan
anordna en regional byadag
verkställa åtgärder inom östra Nylands lokala verksamhetsprogram

Stadssektionen
-

en instruktion fastställs för stadssektionen och verksamheten inleds
beredningen av finansieringsansökan till Europeiska socialfonden inleds, ett sk.
paraplyprojekt

Ungdomssektionen
-

en instruktion fastställs för ungdomssektionen och verksamheten inleds
sektionens medlemmar skapar ”regler” för Ungdoms-Leaderfinansieringsverksamheten
marknadsföring av finansieringen och öppnande av ansökningen
beredning av det första internationella projektet

Skolning av personalen och styrelsen
-

personalen deltar under året bland annat i skolningar som ordnas av Jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygdsnätverkstjänsterna och NTMcentralerna, gemensamma skolningstillfällen för Leader-grupper samt andra aktuella
skolningar
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-

nya styrelsemedlemmar får ett infopaket i form av en styrelsemapp och
skolning/handledning i SILMU rf:s verksamhet då de börjar i styrelsen
styrelsens ordförande och medlemmar deltar i de skolningstillfällen som anordnas
SILMU rf:s utvecklingsdag anordnas för hela styrelsen, där vi bl.a. går igenom och
uppdaterar kvalitetshandboken till erfordrade delar
med Leader Pomoväst och Leader Ykkösakseli ordnas en endags benchmarking för
personalen som stöd för utbyte av god praxis
deltagande i skolning som stöder verksamheten och egen skolning ordnas enligt behov

Kommunikation
Den interna kommunikationen har som mål att uppnå smidig informationsgång mellan
personal och styrelse i alla ärenden som berör verksamheten samt att göra verksamheten,
strategin och finansieringsmöjligheterna bekanta för medlemmarna.
Extern kommunikation
Kommunikationens mål är att göra föreningen känd och att upprätthålla goda kontakter till
intressentgrupper och andra aktörer. Informationsverksamheten beaktar hela området och
tvåspråkigheten genom att utnyttja informationskanaler på ett mångsidigt sätt. Sökanden
uppmuntras att informera om sina finansierade projekt och deras genomförande.
Rapportering
Myndighetsrapporteringen och rapporteringen till kommunerna utförs i enlighet med givna
anvisningar.
Samarbete med intressentgrupper
Tillfällen för intressentgrupper ordnas gemensamt, varvid målgrupperna får så heltäckande
information som möjligt på en gång. Föreningen söker aktivt nya samarbetsparter. Samarbetet
utvecklas och nya samarbetsformer tas i bruk.
Kommuner
En träff med kommundirektörerna / kommunernas kontaktpersoner ordnas en gång per år. I
praktiken sköts samarbetet med olika myndigheter, så som landsbygdssekreterare,
näringsombudsmän samt kultur- och miljösekreterare. Personer som har hand om
ungdomsarbete och turism är också viktiga intressentgrupper.

Leader-grupper
Kontakt och informationsutbyte utövas enligt behov med andra Leader-grupper i Finland.
Tvåspråkiga grupper anordnar träffar som vi deltar i. Personalen deltar i de träffar för Nylands
Leader-grupper som Nylands NTM-central ordnar några gånger per år. Nylands Leadergrupper och Nylands NTM-central ordnar en gång per år en seminariedag, till vilken Leadergruppernas styrelser också bjuds in.
Regionens näringsliv
Regelbundet samarbete upprätthålls med olika näringslivsorganisationer i regionen. Bland de
viktiga samarbetskumpanerna finns kommunernas näringsombudsmän och motsvarande,
Nyföretagarcentralerna, företagarföreningarna, Posintra Ab, ProAgria Etelä-Suomi ry,
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Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf, Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab
(KEUKE) och Mäntsälän yrityskehitys Oy (MYK).
Myndigheter
Nylands NTM-central, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet och Nylands
förbund hör till de viktigaste samarbetsparterna och vi upprätthåller kontakt med dem enligt
behov.
Byaverksamhet
Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) och SFV Bildning är i egenskap av nationella
organisationer betydande landsbygdsutvecklingsorganisationer. Samarbetet med dem
fortsätter och fördjupas.
Läroinrättningar
Samarbetet med yrkesskolor och yrkeshögskolor fortsätter och fördjupas.
Övrigt samarbete
Regionens föreningar och deras takorganisationer är också viktiga samarbetsparter, med vilka
samarbetet fortsätter och fördjupas.
FINANSIERINGSPLAN 2017

UTGIFTER TOTALT

TOTALT

Löner
Köpta tjänster
Hyror

181 762
20 379
18 350

Mötesarvoden

4 400

Kommunikation
Maskiner och anordningar
Kontorsutrustning och -tillbehör
Införskaffande av specialkunnande
Inrikes resekostnader
Utrikes res-kostnader
Övriga kostnader
TOTALT

8 794
3 800
2 590
600
16 085
12 500
11 542
280 803

INKOMSTER TOTALT
Kommunala andelar
Bidrag från stiftelser
Ränteinkomster
En uppskattning på stöd som sökes till
utbetalning (EU+stat)
Statsbidrag
Övriga, Finland 100 år

TOTALT

TOTALT
48 910
3 145
1 000
212 037
29 565
7 900

302 557
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BUDGET
Löner och bikostnader
Köptjänster och arvoden

VerksamInfo”Stads
TemaVind i
StatsUngdoms SILMU:s
VKM
Byasektion KYTTA
TOTALT
hetspeng
projekt
Leader” projekt
seglen
stöd
--sektion egen
72 676 19 000
560
5 300
9 360
31 295
17 298
4 914
21 359
181 762
2 324 4 560
510
500
4 910
1 025
6 000
500
50
20 379

Hyror

4 808

Mötesarvoden

4 400

2 495

2 302

1 190

2 640

1 653

271

4 177

Kommunikation

1 390

23

921

642

2 539

821

674

1 785

Maskiner och anordningar

2 200

1 300

Kontorsutrustning och -tillbehör
Införskaffande av specialkunnande
Inrikes resekostnader s:ma

1 300
200
8 780

150

Utrikes rese-kostnader s:ma

3 300

9 200

Övriga kostnader

3 623

1 651

UTGIFTER TOTALT

FINANSIERINGS-PLAN
Kommunala andelar

24 643

100

500

VKM
7 404

113

250

300

2 200

233
400
1 200

3 800
63

325

45

13

2 800

155

150

560

Infoprojekt

68

300

564

2 750

53

2 232

9 200

11 905

39 987

29 565

7 000

38 678

”Stads
Leader”

7 500

Temaprojekt
1 190

Vind i
seglen

Statsstöd

Byasektion KYTTA

3 999

900

300

11 542

663

280 803

Ungdoms SILMU:s
TOTALT
sektion
egen

4 174

48 910

3 145

3 145
1 000

88 400 37 019

20 480

20 514

4 762

19 994

Statsbidrag

20 868

29 565
7 000

27 980

20 514

5 952

23 992

29 565
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1 000
212 037

29 565

Övriga, Finland 100 år
113 043 44 423

2 590
600
16 085
12 500

Ränteinkomster

TULOT YHTEENSÄ

18 350
8 794

300

Bidrag från stiftelser
En uppskattning på stöd som sökes till
utbetalning (EU+stat)

150

4 400

105 000 38 880

Verksamhetspeng

200

7 000

7 900

900
28 187

900

1 000

302 557

