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VERKSAMHETSPLAN 2021

Styrelsen 14.10.2020
Till höstmötet 25.11.2020

Allmänt
Föreningens huvuduppgift är att fungera som en lokal aktionsgrupp. Föreningen förverkligar LEADERstrategin ”Skärgården – Aktivt välmående” (Programperioden för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland 2014-2020 ) och LEADER-fiskegruppsstrategin Skärgårdshavets fiskeriprogram –
Ansvarsfullt producerad fisk från närvattnen” Bägge strategier gäller för åren 2014-2020. År 2021 fortsätter
man med föreningens huvudsakliga uppgift d.v.s. att förverkliga LEADER-verksamhet inom såväl
landsbygdsfinansieringen, som inom fiskerifinansieringen. Det är nu klart att det med stor sannolikhet blir en
övergångsperiod på 1-2år (2021-2022) inom landsbygdprogrammet. Det betyder att vi följer nuvarande
strategi och lagstiftning fram till slutet av 2022. Inom fiskeriprogrammet blir det ingen övergågsperiod, utan
man strävar efter att den nya programperioden börjar hösten 2021.
År 2021 blir ett mångsidigt år då vi sköter betalningar från nuvarande period, övergångsperiodens aktivering
och stödbeslut, och nya periodens strategiarbete. På projektsidan fortsätter vi aktivera både företagsstöd
och utvecklingsstöd. Strategiarbetet kommer att ske i två faser, så att en första ansökan lämnas in i slutet av
mars 2021, och därefter väljs de Leadergrupper som får fortsätta förbereda strategier för den kommande
finansieringsperioden. Den andra fasen av ansökan skall lämnas in i slutet av 2021 eller början av 2022.
Förutom aktivt strategiarbete kommer föreningen också att få nya projektpengar som delas ut för
övergångsperioden 2021-2022. Vi strävar efter att aktivt informera fältet om denna finansieringsmöjlighet. En
viktig del av strategiarbetet är nätverksanalysen, som skall bidra till ett mångsidigare och effektivare
arbetssätt i nätverk. Under 2021 startar också ett nytt eget projekt där vi skall göra en analys av
föreningsfältet i området (Föreningsbarometern). Temaprojektet SMILe fortsätter under hela 2021, och så
även samarbetprojektet Smarta byar med Ålands och västra Nylands Leadergrupper (Lokalkraft Åland och
Leader Pomoväst).
Förberedelserna av Europeiska havs- och fiskerifondens nya programperiod har försenats både på EU-nivå
och nationellt. Nya programperioden startar antagligen tidigast hösten 2021. Fiskerigruppen kan bevilja
medel till projekt fortsatt, för att förverkliga strategin från 2015, och ända tills den nya programperioden
börjar. Nuvarande aktiveringsprojekt (aktivatorns lön) tar slut 31.12.2020. Enligt information från Jord- och
skogsbruksministeriet (JSM), kommer det inte en övergångsperiod på fiskerisidan. JSM har uppmanat de
grupper som har projektpengar kvar, att söka ett eget projekt för att förbereda den nya strategin. JSM ger
instruktioner för att förbereda strategin senast i början av 2021. Föreningen söker stöd för det egna
strategiprojektet för tiden 1.1-31.5.2021, där 4 månaders lön söks från fiskerigruppens ram.

Personal och administration
Personal
- En verksamhetsledare; helhetsansvar för föreningens verksamhet samt projektrådgivning, aktivering,
och -handledning, uppföljning av rapportering, hemsidor (utveckling och uppdatering), koordinering
av egna projekt
- En projektrådgivare; projektregister och –statistik, penningrörelsen, projekthandledning (pågående
projekt & utbetalningsansökningar), översättningar, koordinering av egna projekt samt övriga
kansliuppgifter.
- En fiskeriaktivator för fiskeriprogrammet; verksamhetsmässigt ansvar för fiskegruppens verksamhet
samt projektrådgivning, aktivering, och -handledning, uppföljning av rapportering, hemsidor
(utveckling och uppdatering), koordinering och genomförande av egna projekt
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städerska i timbaserat arbetsförhållande
fortlöpande köptjänster: bokföring och löneräkning.

Utrymmen: Föreningen har sitt kansli på Köpmansgatan 18 i Pargas.
Styrelsen: 6-7 möten/år
Fiskeristyrgruppen: 4-6 möten/år
Medlemmarna
Föreningen strävar till att kontinuerligt rekrytera nya medlemmar i.o.m. att LEADER -kriterierna är att
föreningens verksamhet är brett förankrad och att medlemskåren är stor. Planerna för utvecklande av
föreningsverksamheten förs fortsättningsvis framåt. Målet är att öka vårt nuvarande medlemsantal. Ett
medlemsbrev (specialnummer av föreningens Newsletter) skickas ut två gånger per år, med vår- och höstmöteskallelsen. Medlemsavgiften är 10 euro.

Projektverksamhet
Verksamhet
Informationsspridning, aktivering och handledning av projekt, behandling av projektansökningar, utbetalning
och rapportering, samarbete med övriga aktörer och aktionsgrupper, uppdatering av hemsidorna, utbildning
av projektledare, personal och styrelsemedlemmar, främst genom sådan utbildning som arrangeras gratis av
NTM-centralen och Livsmedelsverket, även intern utbildning ordnas vid behov. Övriga uppgifter som
ankommer på en aktionsgrupp.
Projektaktivering
Sker inom ramen för administrationsprojekten, dvs. inom verksamhetspengen för landsbygdsprogrammet
samt fiskerigruppens verksamhetspeng. Aktiveringen är målinriktad. Huruvida projektansökningarna är i
enlighet med vårt utvecklingsprogram/strategi är det viktigaste urvalskriteriet. Samarbete med de övriga
Leader-grupperna fortsätter, både regionalt och landsomfattande. Vi skall utveckla samarbetet med de
övriga svensk-/tvåspråkiga Leader-grupperna i Finland, samt fortsätta med samarbetet mellan Leadergrupperna i Sydvästra Finland. Aktiveringen är flexibel och behovsanpassad, på kort varsel ordnas möten
och aktiveringstillfällen ute i området eller digitalt (beroende på koronasituationen). Samarbete med
företagsrådgivarna och utvecklingsavdelningarna i kommunerna utvecklas.
Övrig informationsspridning
Föreningen fortsätter att regelbundet ge ut sitt tvåspråkiga Newsletter som distribueras elektroniskt till
samarbetspartners och medlemmar. Personalen arbetar för att Leader-verksamheten syns i olika
publikationer och medier. Den grundläggande informationen finns på våra webbsidor. Föreningen använder
sig aktivt av kanaler i sociala medier, främst Facebook, som allmän infokanal och diskussionsforum, samt för
att dela nyheter inom landsbygdsutveckling. Instagram används för att visualisera utveckling i
skärgårdsförhållanden. Under övergångsperioden förnyas föreningens hemsidor. Målsättningen är också att
ha en egen youtube-kanal för informationsspridning.
Tyngdpunkter i verksamheten
- Projektaktivering (övergångsperiodens nya projektpengar)
- Genomförande av egna projekt samt temaprojekt
- Marknadsföring och profilering (Leader-brandet regionalt i samarbete med Haloo Maaseutu -projektet)
- Fortsatt auditering med Leader Pyhäjärvi
- Utbildning och handledning av nya projekt
- Genomförande av eget projekt inom fiskerifonden
- Utvärdera den pågående perioden, samt göra ansökan inför den nya perioden
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Egna projekt
Föreningen har följande projekt på gång 2021:
- Verksamhetspeng 2, 2018-2020 (offentligt stöd 100%), förlängs med ett år 2021
- Eget utvecklingsprojekt Föreningsbarometer (offentligt stöd 70%)
- Eget utvecklingsprojekt Smartare tillsammans (offentligt stöd 100%)
- Temaprojekt SMILe (offentligt stöd 65%)
- Eget projekt från fiskeriprogrammet, förberedandet av ny strategi (offentligt stöd 100%)
Nätverksarbete
Nätverksarbete har lyfts fram som ett viktigt arbetssätt under kommande finansieringsperiod. Föreningens
styrelse har under 2020 samlat de viktigaste samarbetsparterna i en nätverksanalys. Meningen är att välja
vilka nätverk som behöver utvecklas under kommande år. Under 2021 strävar vi efter att utveckla följande
nätverk, förutom de vi redan har och som fungerar bra:
- Nätverk som berör barn och ungdomar
- Nätverk som berör företagarföreningar
- Nätverk som berör föreningslivet

Finansiering
Vår personalbudget 2021 kommer att finansieras via redan omnämnda Verksamhetspeng- projekten och de
egna projekten. Arbetsinsatsen för de egna projekten varierar från 0,05-0,20 personarbetsår/anställd.
Vår administrativa ram kan finansiera i genomsnitt 2,5-3 personarbetsår under hela perioden 2014-2020.
Därtill kan personalkostnaderna i mån av möjligheter finansieras med hjälp av andra projekt som erhåller
antingen Leader-finansiering eller annan utomstående finansiering. För år 2021 söks även
övergångsperiodens finansiering för verksamhet, med vilken man kan finansiera aktivering och arbete
gällande övergångsperiodens projekt. Fiskeriaktivatorns finansiering är ännu oklar för 2021 sommaren och
hösten.
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