
Dagens program

• Webbinariet öppnas, Leaderverksamheten presenteras: Minna Boström, Leader I samma båt 
– Samassa veneessä

• Exempel på Leaderprojekt: Max Andersson, Västanfjärds byaråd

• Stöden NTM-centralen beviljar: Antti Jaatinen, chef för landsbygdsenheten

• Ett exempel på företagsstöd: Jonas Sahlberg, Kimito Brewing AB

• Om att utveckla byar: Henrik Hausen, ordförande för Egentliga Finlands byar

• Diskussion och frågor



finansierar och utvecklar 
landsbygdsområden lokalt

Minna  Boström

minna.bostrom@sameboat.fi

www.sameboat.fi

mailto:minna.bostrom@sameboat.fi


Föreningar 

förbättrar 

servicen och 

ökar trivseln, 
mikroföretag 

bidrar till 

arbetsplatser 

och tillväxt!

Leaderverksamheten baserar sig på 
bottom-up principen dvs 
verksamhet som planeras på 
gräsrotsnivå:

Områdets invånare vet 
själva bäst hur den egna 
hembygden skall utvecklas



Leader är verksamhet för ortens bästa

Leader-grupperna beviljar 

finansiering till lokala företag 

och föreningar. 

Leadergruppernas styrelser gör

beslut om finansiering av 

projekt. Styrelsen består av 

lokala personer enligt

trepartsprincipen. 

Leadergruppen aktiverar

invånare att utveckla sin egen

hembygd och hjälper med att

göra goda idéer till projekt. 

Projektbesluten styrs av 

Leadergruppens strategi, som är

gjord i samarbete med lokala

aktörer. 



Leader är en investering i områdets 
utveckling

Under programperioden 2014-2020 har 

Leadergrupperna haft tillsammans 17,2 milj. 

€ finansiering till utveckling av 

landsbygdsområden i Egentliga Finland, varav 

över 80% har gått direkt till projekten. 

Under åren 2021-2022 har grupperna haft 

totalt 3,7 milj. € till Egentliga Finlands 

landsbygdsområde. 

Det har gjorts över 100.000 timmar 

talkoarbete i projekten.



Leader-
finansieringskriterie
r

•Föreningarnas projekt skall vara allmännyttiga och 

målsättningen får inte vara att generera vinst. 

•Som resultat av ett Leaderprojekt uppstår allting 

någonting nytt. Föreningarnas basverksamhet 

finansieras inte.

•Stödet varierar lite mellan grupperna. På I samma 

båt-Samassa veneessä rf ry:s område finansieras 

investeringar med max 65% stöd och 

utvecklingsprojekt med max 70% stöd. 

•Den egna finansieringsdelen kan finansieras även 

med talkoarbete (värdet på en talkotimme är 15€).

FÖRETAG

•Mikroföretag kan stödas genom etableringsstöd eller 

investeringsstöd då målsättningen är tillväxt och nya 

arbetsplatser. 

•Företagen måste vara lönsamma och generera minst 

en arbetsplats, eller arbete motsvarande ett 

personarbetsår.

• Stödet får inte förvrida konkurrensen.

•Stödprocenten i investeringar är 20 % av 

totalkostnaderna ifall företaget ligger på fastlandet 

och 35% i områden utan fast vägförbindelse.

FÖRENINGAR, ORGANISATIONER

Aktuell information: www.ruokavirasto.fi/sv

Alla projekt hittas på: www.landsbygd.fi

(längst ner på sidan: information om ansökta 

stöd, projektregister)

http://www.ruokavirasto.fi/sv
http://www.landsbygd.fi/


Leadergruppernas eget utvecklingsarbete – sakkunniga till 
er tjänst

• Leadergrupperna kan också bidra till utvecklingsarbetet genom egna projekt som 
administreras av Leadergruppen. Dessa projekt kan vara lokala, regionala eller 
internationella, genom vilka man stöder den lokala utvecklingsstrategin. 

Outdoor Leader –utveckling av friluftsleder (9 Leadergrupper från Sverige och Finland)

Opportunities for Young People – ungas delaktighet, internationalisering och 
arbetsgrupper (Varsin Hyvä och Ravakka)

EkoTeko – föreningar i topp för hållbar utveckling (Varsin Hyvä och Ravakka)

Hållbar och klimatsmart framtid (I samma båt-Samassa veneessä rf ry)

Föreningsbarometern (I samma båt – Samassa veneessä rf ry)

• Leadergrupperna arbetar också aktivt med utvecklingsarbetet via olika nätverk

Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

• Alla regionens Leadergrupper har också en skild Ungdomsleader-verksamhet



Övergångsperioden 2021–2022 
à på väg mot nya programperioden 2023–

2027
• Stöd beviljas fortfarande under 

2021-2022 med samma 

lagstiftning och strategier som 

under 2014-2020

• Ansökningen är fortlöpande

• Beslut om projekten måste 

göras senast 31.12.2022 och de 

kan pågå fram till 31.12.2024.

• Just nu pågår arbetet med att 

förbereda de nya 

utvecklingsstrategierna för 2023-

2027 

• Leadergrupperna samlar in åsikter 

från lokalsamhället och 

samarbetsparter om vad som borde 

finansieras

• Den slutliga strategin lämnas in till 

JSM i juni 2022.



Programperioden 2023 -
2027
• Smarta byar: är lokala initiativ som försöker hitta lösningar på 

utmaningar, bl. a. genom att utnyttja digitalisering. Det kan vara frågan 

om t.ex. gemensamma arbetsutrymmen, digital undervisning, 

nätverkande med andra byar, kommuner mm. Villkor är att det är minst 

två samarbetsparter. 

• Små projekt: i nya programperioden blir det möjligt att finansiera mindre 

projekt än nu dvs mindre än 10 000€ budget

• Nya företagsstöd: deltidsföretagande, utvecklingssedlar, startjordbruk



Förutom finansiär kan kommunens roll även vara:

• Samarbetspart med Leadergruppen, med även i styrelsen (beslutsfattare/tjänstemän)

• Projektsökande (men man kan inte stöda sådant som hör till kommunens lagstadgade 
uppgifter)

• Stöder föreningarna och företagen med rådgivning i projektfrågor

• Markägare i projekt (arrendetid minst 10år)

• Stöder genom att fungera som tillfällig finansiär 

• Kommunikationspartner

• För ihop olika aktörer, koordinerar nätverk



Tack!

Mer info:

Minna  Boström

minna.bostrom@sameboat.fi

www.sameboat.fi

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020:

ruokavirasto.fi/sv & landsbygd.fi

www.haloomaaseutu.f

i

www.sameboat.fi

www.ykkosakseli.fi
www.varsinhyva.fi

www.jokivarsi.fi

www.ravakka.fi

mailto:minna.bostrom@sameboat.fi
https://www.ruokavirasto.fi/
https://www.maaseutu.fi/
http://www.sameboat.fi/
http://www.ykkosakseli.fi/
http://www.varsinhyva.fi/
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