VERKSAMHETSPLAN
2021

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.
Beslutanderätt i föreningen
Föreningens möten har beslutanderätt angående föreningens ärenden.
Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen 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. Reglementen uppdateras och sektionerna sammanträder vid behov. Sektionernas
ordförande/sekreterare rapporterar till styrelsen om sektionernas verksamhet och aktuella
händelser i samband med styrelsemöten. Vid behov uppgörs en noggrannare redovisning om
sektionens verksamhet.
Personal och övriga resurser
SILMU rf har fyra anställda år 2021: verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och
byarådgivare. 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, 06150 BORGÅ.
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VERKSAMHET 2021
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 samt uppföljning av förverkligandet
- samarbetsnätverksarbete
- kvalitetsarbete, auditering av processen angående föreningsarbete med Leader Mansikka
och självutvärdering
- slutförande av den administrativa anvisningen och anvisningar för verksamheten
- förberedningar inför den nya programperioden samt ansökan om medel från Jord- och
skogsbruksministeriet
- påverkande i diverse grupper (Nylands landsbygdssektion, Vår Nya Landsbygd -projektets
styrgrupp)
- informering om resultat från av den nuvarande programperioden
B. Annan verksamhet
- aktivt deltagande i aktuella ärenden och behandling av dem
- anordnande av en dag för utveckling för styrelsen angående den egna verksamheten
- uppföljning av verkställande av Skärgårdsprogrammet och ESKO -fiskeriprogrammet samt
anordnande av gemensamma tillställningar
- val av årets utvecklings- och företagsprojekt
- utredning om hur arkiveringen sköts bäst och förverkligande av arkiveringen
- rekrytering av nya medlemmar
- utvecklingssamtal för personalen
- anordnande av finansieringstorg
- anordnande av den finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Lovisa 25–26.3.2021
I bilaga 1 finns centrala åtgärder för år 2021 inprickade i en årsklocka (på finska).
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. I slutet
av år 2019 beviljade ministeriet till SILMU rf 430 000 € (EU + stat) tilläggsfinansiering samt 100 000
€ (EU + stat) som verksamhetspenning. Av ramen har 3 814 625 euro anvisats för projekt och 1 049
000 euro som verksamhetspenning. Summorna innehåller även de kommunala andelarna.
Beloppet, som kan beviljas till projekt år 2021 är inte vid detta skede ännu fastslaget, men i ansökan,
som är inlämnad 30.10.2020 gällande medel för övergångsperioden har SILU rf ansökt om 520 000
€.
Styrelsen har beslutat, att de medlen som finns till förfogande i slutet av programperioden beviljas
så att tyngdpunkterna i strategin förverkligas så nära det planerade som möjligt.
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Egna projekt
Förvaltningens kostnader kommer att kompletteras genom egna projekt och extern finansiering för
att trygga servicenivån och den mångsidiga verksamheten. Det har visat sej vara en stor utmaning
att få övrig finansiering p.g.a. att de medel som finns till förfogande på området är små, det är stor
förfrågan på dessa och riktas till vissa teman som inte passar vår verksamhet.
Tuulta purjeisiin – Vind i seglen
Projektet inleddes år 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. Åtgärderna
är i enlighet med SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED
SILMU 2014 – 2020 -strategin. Under projektet har
grundats SILMU rf:s ungdomssektion, planerats och
öppnats FYRKKA -finansieringen för unga, samt uppmuntras aktörerna på området att förbereda
och förverkliga internationella projekt och informeras om finansieringsmöjligheterna angående
internationell verksamhet.
Yhdessä osaamme
Projetet har börjat 2018 och det främjar förverkligandet av SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED
SILMU 2014 – 2020 – strategin och ökar föreningsaktivas kunnande.
Under projektets gång arrangeras finansieringsinfon på vilka man presenterar diverse
finansieringsmöjligheter för aktörerna på området och skolning som baserar sej på invånarnas
behov. Dessutom arrangeras infotillställningar och skolning relaterade till ”byahusregistret” samt
en guide, för dom som arrangerar diverse tillställningar.
Föreningshus i utveckling 2021-2022 (Kehittyvät kylätalot)
Under projektets gång samarbetar SILMU-byar med Nylands Byar. Projektet finansieras av Svenska
Kulturfonden och åtgärderna riktas till alla svenskspråkiga aktörer i Nyland vilka upprätthåller
byahus. Projektet hjälper byarna att kartlägga användningsmöjligheter för bya- och föreningshus.
Målet är skapa ett varumärke för bya- och föreningshus samt att öka kunskaperna angående
kommunikation. Till målen hör även att höja kunskaperna angående vård av och trygghet i
byahusen. Under projektets gång uppdateras bl.a. räddningsplanen och serviceboken för de
byahus vilka deltar i projektet.
Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin 2021-2022
Ett samaretsprojekt med Nylands Byar rf, Päijät-Hämeen kylät ry och Kymenlaakson Kylät ry:n
kanssa. Under projektets gång uppgörs skolningshelheter för byaverksamheten på nationell nivå.
Skolningshelheter är bl.a. föreningskommunikation, mötespraxis, medelanskaffning, bya/säkerhetsplanering och digikunskaper. Dessutom arrangeras skolning för byaombuden med
temat skolning. Skolningshelheterna (på svenska och finska) kan användas av de regionala
byaombud i hela landet som stöd i deras arbete. Via projektet utnyttjas byaombudens kunnande
nationellt och byarnas kunskaper höjs. Till projektet ansöks Leader-finansiering.
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”Sipoon Matkailun Helmiä”
SILMU rf fick finansiering till detta samarbetsprojekt från Nylands NTM-central våren 2019 och
projektet pågår ända till 3.8.2021. I projektet deltar sex företag från turistbranschen i Sibbo, och
projektets mål är att utveckla servicen och marknadsföringen av dessa företag.
Temaprojekt Skärgården
SILMU rf:s styrelse beslöt år 2019 finansiera sammanlagt 26 åtgärder i detta temaprojekt, vars
helhetskostnad är 225 912 €. För koordinering av projektet har reserverats 25 836 €. I projektet
beviljades finansiering till små allmännyttiga investeringar, t.ex. till små reparationer eller
byggnader, till anskaffningar av apparater och anordningar eller till åtgärder vilka förbättrar
trivseln och ökar möjligheterna till verksamhet i byarna. Projektet administreras av SILMU rf och
förverklighetstiden pågår till slutet av år 2022. Finansiering beviljades i första hand till
allmännyttiga investeringar i skärgårdsområden.
SILMU rf:s temaprojekt 4
SILMU rf:s styrelse beslöt år 2020 att finansiera totalt 34 åtgärder via Temaprojekt 4. De totala
kostnaderna för åtgärderna är 269 380 51 €. Kostnaderna för kordineringen är 22 906,27 €.
Projektet administreras av SILMU rf och förverkligas före utgången av 2022. Finansiering har
beviljats till små allmännyttiga investeringar, t.ex. till miljöåtgärder, småskaliga
reparationsåtgärder, anskaffning av apparater eller till småskaligt byggande.
Temaprojekt 5
På grund av stort behov av finansiering till små investeringar förverkligas ett nytt temaprojekt med
medel riktade till övergångsperioden.
Routes across the borders in Latvia and Finland
Projektet förverkligas både interregionalt och
internationellt tillsammans med EMO ry och Etpähä ry
samt med Leader-gruppen ”Brasla” från Lettland under
åren 2019-2020. Projektets tema är utveckling av rutter.
Målen med projektet är att:
1. kartlägga turistrutter på SILMU rf:s
verksamhetsområde
2. presentera rutterna, om möjligt på nationella och
internationella webbplatser
3. skapa nätverk turistaktörer emellan regionalt och med lettiska aktörer
4. utbyte av god praxis
Sektionernas verksamhet
Byasektionen dvs SILMU-byar
Byasektionen strävar till att påverka positivt pår byaverksamheten. Målet är att åstadkomma
livskraftiga byar och livsmiljöer, en bra miljö att leva i med tillräcklig service och socialt välmående.
Byasektionens verksamhet 2021:
-

förverkligar programmet ’Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelma 2014–2020’
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-

-

från kansliet får man rådgivning i föreningsangelägenheter (t. ex. med stadgar,
föreningskommunikation, medelsanskaffning) och hjälp med att göra upp bya- och
byatrygghetsplaner
på webbplatsen www.itukylat.fi finns byarnas egna hemsidor, tips för byaverksamheten och
aktuell information
byarumsregistret www.kylatilat.fi, är en marknadsplats som stöder uthyrningen av byarnas
fest- och mötesutrymmen
den nationella byadagen Öppna Byar 9.6
Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Lovisa 25–26.3
val av årets byagärning eller – aktör
Val av årets by i Nyland tillsammans med Nylands Byar rf
utbildning för byaverksamma (bl. a. styrelsens ansvar och skyldigheter, smidiga möten,
byaplanering och föreningskommunikation)
byakvällar arrangeras efter behov och önskat tema
förverkligar åtgärder i projektet ’Yhdessä osaamme’
förverkliga åtgärder i projektet Föreningshus i utveckling
förverkliga åtgärder i projektet ”Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin”
byarådgivaren och byasektionens medlemmar deltar i arbets- och styrgrupper och deltar som
sakkunniga också regionalt och nationellt
SILMU-byar informerar om verksamheten och angelägenheter som berör byaverksamhet
regelbundet och öppet (e-post, nyhetsbrev, byameddelande, mediainformation, webbsidor,
Facebook, Twitter och Instagram)
SILMU-byars verksamhetsplan för 2021 i sin helhet finns på hemsidan www.itukylat.fi

Stadssektionen
Sektionens mål är att inrota och utveckla medborgarinitierad verksamhet i Borgå centrum
tillsammans med aktörerna på området. Sektionen förverkligar Utvecklingsplanen för
medborgarverksamhet MED BORGÅMÅTT
Ungdomssektionen
Sektionen svarar för Ungdoms-Leader -verksamheten på SILMU
rf:s område. Ungdomssektionen utvecklar
ungdomsverksamheten på området samt förbereder, planerar
och förverkligar projekt som är viktiga för ungdomarna själva.
Centrala åtgärder:
-

marknadsföring av FYRKKA -finansiering
behandling av FYRKA -ansökningarna (finansiering)
uppföljning av de åtgärder som har fått FYRKKA finansiering
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
- nya styrelsemedlemmar får ett infopaket i form av en styrelsemapp och
skolning/handledning i SILMU rf:s verksamhet då de inleder sin verksamhet i styrelsen
- styrelsens ordförande och medlemmarna deltar i de skolningstillfällen som anordnas
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-

SILMU rf:s utvecklingsdag anordnas för hela styrelsen, där vi bl.a. utvecklar verksamheten
baserat på kvalitetshandboken
med Leader Pomoväst, Leader Ykkösakseli och Leader EMO 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 dess genomförande.
Rapportering
Myndighetsrapporteringen och rapporteringen till kommunerna utförs i enlighet med givna
anvisningar samt vid behov.
Samarbete med intressentgrupper
Diverse tillställningar arrangeras tillsammans med intressentgrupper, 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 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. År 2021 är SILMU rf i tur att arrangera träffen.
Personalen deltar i de träffar för Nylands Leader-grupper som Nylands NTM-central ordnar några
gånger per år. Nylands Leader-grupper och Nylands NTM-central ordnar en gång per år en
seminariedag, till vilken Leader-gruppernas styrelser också bjuds in. Även denna tillställning bör
under året arrangeras av SILMU rf.
Regionens näringsliv
Regelbundet samarbete upprätthålls med olika näringslivsorganisationer i regionen. Bland de viktiga
samarbetskumpanerna
finns
kommunernas
näringsombudsmän
och
motsvarande,
företagarföreningarna, Posintra Ab, ProAgria Etelä-Suomi ry, Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf,
Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab (KEUKE) och Mäntsälän yrityskehitys Oy (MYK). Cursor
Oy kommer fr.o.m. år 2021 att sköta om företagsrådgivningen i Lovisa och således fungera som ny
samarbettspart till SILMU rf.
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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
SILMU rf samarbetar på många nivåer. Aktörerna som fungerar i Borgå centrum, är även viktiga
samarbetsparter när det förverkligas Utvecklingsplanen för medborgarverksamheten MED
BORGÅMÅTT.
Samarbete med Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf
SILMU rf sköter som köptjänst åt Leader EMO ekonomiförvaltningstjänster, bl.a. bokföringen,
löneräkningen och betalningsrådgivningen.
FINANSIERINGSPLAN 2021
UTGIFTER 2021
Löner och bikostnader
Köptjänster och arvoden
Hyror
Mötesarvoden
Resekostnader
Övriga kostnader
TOTALT

TOTALT
196 849
12 769
12 040
11 500
24 243
31 231
288 632

INKOMSTER 2021
Egenfinansieringsandelar
Kommunala andelar
Ränteinkomster
En uppskattning på Leader stöd som sökes till utbetalning
(EU + stat)
En uppskattning på övriga stöd
Statsbidrag (till byaverksamheten)
Försäljning av tjänster
TOTALT

0
55 025
150
172 822
10 000
40 735
9 900
288 632
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