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Sökande:  Lokalkraft Leader Åland r.f.  
Styrgrupp:  FLAGs arbetsutskott 
Projekttid:  Projektet bör vara utfört och redovisat senast våren 2020. 

Bakgrund 

Det har kommit arbetsutskottet till kännedom att det finns intresse för små projekt gällande möjliga 
fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser ansöker Leader Åland om ett 
temaprojekt under målområde Miljö för att därigenom finansiera och samordna flera små delprojekt. 
Det är varken ändamålsenligt eller möjligt att små projekt söker skilt var för sig, det här är ett sätt att 
locka flera att söka samtidigt via temaprojektet. Delprojekten går via FLAGs arbetsutskott för 
bedömning och rådgivning. Projektet sammanställs och bedöms sedan i sin helhet av FLAGs 
beslutande organ i februari 2018. Vid ett förordande skickas sedan handlingarna till Ålands 
landskapsregering för laglighetsgranskning, innan ett slutligt beslut kan skickas ut.  
 

Syfte 
Samordna och underlätta stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland. 

Mål 

8 konkreta projektansökningar för fiskevårdsåtgärder inom målområde: Miljö 
  

Åtgärder 
Förslag på typer av åtgärder: 

 Biotopvårdade åtgärder som främjar fiskars reproduktionsområden 
 Samordnad gemensam vassklippning 
 Röjning, återskapande, förbättring, skydd, information om vandringsleder, fisktrappor 
 Informationsspridning, skyltning och andra stärkande åtgärder för skydd av fredade fiskleks- 

och uppväxtområden 
 Kunskapshöjande initiativ som gagnar ökad samverkan mellan fiskeintressenter 
 Provfiske och märkning av bestånd i mätningssyfte innan och efter åtgärd 
 Egenkontroll från Kalle Storås tid 
 Förberedande åtgärder för större åtgärdsbehov 
 Sammanslagningsförfarande av vattenområden tillgängliga för allmänheten för en bättre 

förvaltning(fiskekort) 

Urvalskriterier 

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) förbehåller sig rätten att välja ut projekt utifrån uppställda 
urvalsvillkor: 

 Ägandeförhållandet, tydlig huvudpart, ordnat fiskelag 

 Självdrivande 
 Förbättringspotential av fiskreproduktion 



 Kunskap och erfarenhet 

Budget och finansiering 

Varje delprojekt kan erhålla upp till ca 50-60 % stöd för sitt projekt.  
Minst 20 % måste dock vara egna likvida medel. Den egna finansieringsdelen betalas in till Leader 
innan projektets början. Alla fakturor gällande projektet skickas sedan vartefter till Leader Åland för 
betalning*. Efter projektets slut justeras den egna finansieringsdelen och sökande får tillbaka ett 
eventuellt överskott. 
 
Projektets budget skall innehålla direkta, faktiska kostnader. Utöver det kan även frivilligt arbete 
(talkoarbete) tas med som en kostnad. Talkoarbete värderas till 15 €/h och kan räknas som 
motfinansiering. 
 
Ta kontakt med info@leader.ax eller 0457 34 450 50 vid frågor eller rådgivning.  
 
* Under förutsättning att de bedöms härröra till projektet och ligga inom ramen för godkänd budget. Eventuella 
icke stödberättigade kostnader betalas av delprojektens sökande. 

 
Projektet skall godkännas hos FLAG och sedan av landskapsregeringen. Projektet kan påbörjas efter 
det registrerats hos Leader Åland. Alla kostnader skall vara uppkomna och betalda inom projekttiden. 

 

Rapportering 
Sökande lämnar löpande in fakturor till Leader Åland som betalar dessa. Vid projektets slut lämnas 
eventuella talkotimlistor in samt bilder och en textrapport till Leader Åland. 
 

Kunskapsbank 
En sammanställning av utförda åtgärder, ett A4 per projekt, kommer att läggas upp på hemsidan i 
syfte att bevara erfarenheter från beviljade projekt till följande FLAG-grupper. 

 
Stödets synlighet 

 Det är viktigt att synligöra EU-logotypen i samband med projektet. En skylt skall sättas upp i samband 
med projektet på väl synlig plats. Om ingen sådan plats finns skall logotyperna för EU-fonden, 
Landskapsregeringen och Leader finnas med i marknadsförings- och textsammanhang, på hemsidor 
eller material. I informationsmaterial om projektet ska stödet från EHFF, ”Europeiska havs- och 
fiskerifonden” belysas. 

 
 Digitala logotyper finns att ladda ner på Leader Ålands hemsida: 

http://leader.ax/sv/soka_projektstod/logotyper/ 
 

En plåtskylt finns att hämta på Leader Ålands kontor på Styrmansgatan 10 efter Landskapsregeringen 

tagit slutgiltigt beslut om projektet. 

Så här ansöker man 
Fyll i blanketten för ”Avtal om deltagande i Leaderprojektet: ”Fisken ska fram”. 

Där efterfrågas kontaktuppgifter, projekttid, syfte, åtgärd, uppföljning, budget och finansiering. 

Övriga bilagor som stadgar för att verifiera sammanslutningens status skall bifogas ansökan, som 

stadgar, protokoll o.dyl. Även andra nödvändiga bilagor för projektet kan begäras in. 

Efter deltagandet har bekräftats av Leader Åland kan projektet påbörjas. 
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