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LOKALT LEDD UTVECKLING 

Leadermetoden för lokal utveckling, som från ett underifrånperspektiv arbetar 

med samhällsledd lokal utveckling, har under tiotals år i Europa påvisats vara 

ändamålsenlig när det gäller att främja landsbygdens livskraft och utveckling.  

Leader Ålands lokala aktionsgrupp (LAG) arbetar med lokalt ledd utveckling 

utifrån Leaderstrategin för Åland 2015-2020, vilken är framtagen inom ramen för 

Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram under samma period. Strategin strävar 

efter en balanserad utveckling av landsbygdsområdet Åland där ledorden är ”En 

smart och hållbar tillväxt som inkluderar alla”.  

Gruppen består av 18 personer som representerar både privata-, tredje- och 

offentliga sektorn vars uppgift i huvudsak är att behandla projektansökningar.  

Samhällsutveckling, Natur & Miljö eller Kunskap 

Allmännyttiga projekt kan sökas av olika typer av registrerade organisationer 

med FO-nummer och få 60 % i stöd. Lokala initiativ som är förankrade hos 

befolkningen har stor möjlighet att nå bra resultat. Projekt med stor potential för 

såväl innovation som miljövärden prioriteras. Insatser som ämnar öka 

miljömedvetenheten, miljöförbättrande insatser, användandet av naturen som 

resurs, kultur- och fritidsprojekt och projekt som syftar till kompetensutveckling 

och kunskapsutbyten med målet att öka entreprenörskapet och andra projekt 

som har syfte att öka livsbetingelserna, är exempel på åtgärder som passar inom 

strategin. 

 

Inriktningen miljöförbättrande åtgärder och insatser för ökad miljömedvetenhet 

är ny för Leaderprojekten på Åland och projektansökningar med inriktning på 

Natur & Miljö kommer därför att särskilt efterfrågas av den lokala aktionsgruppen 

under början av 2017. Även andra projektansökningar är välkomna. 

Arbetsutskotten agerar rådgivare för projektägarna och bedömer projekten på 

ett öppet och icke-diskriminerande sätt genom uppgjorda kriterier. Den lokala 

aktionsgruppen behandlar projekten senare på vårterminen. Temat för höstens 

ansökningar är projekt som berör eller initieras av Ungdomar. 

ETT HÅLLBART FISKEÅLAND 

Strategin som Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) följer, verkar inom ramen för 

Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland. Under 2017 kommer 

ansökningar om stöd för fiske-Leaderprojekt att tas emot löpande, men 

behandlas ungefär två gånger per år, beroende på efterfrågan. Arbetsutskottet 

kommer att stimulera, initiera och bereda projekt som i första hand har direkt 
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betydelse för fisk- och vattenmiljön, projekt som lyfter den allmänna 

kunskapsnivån gällande fiskerinäringen, havsmiljön eller kulturarvet eller projekt 

som lyfter fram eller förbättrar upplevelsen av fisk- och havsmiljö för 

lokalbefolkningen och för turister. Årets första ansökningsdeadline äger rum 

kring april månad. FLAGs beslutande organ behandlar projekten i början av 

sommaren, alternativt tidig höst. 

HYRRÄ 

Vid ingången av 2017 torde det elektroniska systemet Hyrrä vara tillgängligt och 

användarvänligt för projektägare och de lokala aktionsgrupperna. I systemet kan 

projektens administrativa process följas från ansökning, till beredning, beslut och 

redovisning.  De projekt som påbörjats under 2016 kan redovisa sina projekt och 

därmed få ut beviljad bidragsprocent av sina stödberättigande kostnader. 

De projekt vars ansökningar pappersregistrerats kommer att föras in i systemet. 

 

FÖRENINGENS ÖVRIGA VERKSAMHET 

Sedan föreningen bildades har det funnits en målbild av att verka för 

samhällsutveckling på andra sätt än endast som beredare av Leader-projekt. 

Tidigare har detta skett genom att driva egna projekt inom LBU, EFF och ESF 

samt agera administrationsansvarig i paraplyprojekt. Att agera rådgivande 

servicepunkt för föreningslivet är något som diskuterats tidigare och föreningen 

ämnar nu arbeta mer aktivt för att på sikt nå dit.  

Bland annat kommer föreningen agera huvudansvarig för det redan påbörjade 

arbetet med att kartlägga finansieringsmöjligheter för åländska privatpersoner, 
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företagare och organisationer. En kartläggning som under 2016 har påbörjats 

under s.k. småbordsdiskussion av projektstödsfinansiärer på Åland och andra 

aktörer, bland andra Ålands Näringsliv, Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, 

Näringsavdelningen (LR), NIPÅ, Ålands kulturdelegation m.fl, på initiativ av Ester 

Miiros, Ålands kontaktperson för Central Baltic. Sammanställningen är tänkt att 

finnas tillgänglig på en levande hemsida, genom en databas, där vem som helst 

kan söka upp olika finansieringsmöjligheter för sin projektidé. Uppbyggandet och 

underhållandet av detta torde passa inom Leader Ålands målsättningar för den 

egna verksamheten.  

Styrelsen kommer under 2017 att ta fram en konkret plan för hur föreningens 

utökade verksamhet skall se ut och förverkligas. En projektplan och budget för 

att söka medel utifrån kommer tas fram vid behov.  

För att profilera sig med det aktiva arbete med den utökade verksamhet kommer 

ordet ”LOKALKRAFT” i Leader Ålands logotyp och slogan ”Med Leader kan vi 

utveckla Åland” ligga som grund och lyftas fram i arbetet. En namnändring på 

föreningen Leader Åland ses som en nödvändig och effektiv insats. Styrelsen har 

den 22 september enats om att föreningen i första hand byter namn till 

”Lokalkraft Leader Åland”. 

10 års jubileum 

Föreningen registrerades för tio år sedan, hösten 2007, vilket innebär att 2017 är 

Leader Ålands första jubileumsår! För att uppmärksamma detta kommer 

föreningens logotyp att prydas med en etikett, bjuda in till ett evenemang där 

det bjuds på Leaderbakelser, tidigare projekt presenteras genom boken och 

projektägare. Samtidigt görs en informationsinsats om framtid och nutid. 

 

Medlemmar 

Leader Åland har 112 medlemmar varav 14 är kommuner, 59 föreningar och 39 

är privatpersoner. 17 av privatpersonerna är kvinnor och 22 män. 

Föreningens förhoppning är att samtliga kommuner på Åland kommer att vara 

medlemmar från och med 2017, i ett led i att delta i Leadermetoden gemensamt,  

på samma villkor.   

Skolningar, föreläsningar eller andra aktiviteter som kan erbjudas medlemmarna, 

kommer att utlysas vartefter verksamheten utökar och efter specifika önskemål.  
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Information  

En del av Leader Åland r.f.s uppgift som genomförare av Leadermetoden är att 

ge information om EU-programmen och Leaders roll i beviljandet av bidrag. Extra 

marknadsföring sker naturligt i samband med kommande 

projektansökningsdatum. Information om arbetet med Leaders utökade 

verksamhet kommer att spridas kontinerligt. I samband med ett event i syfte att 

fira Leader Ålands tio årsjubileum kommer både dåtid och nutid att lyftas fram. 

Synlighet  

Föreningen skall informera att medel i EU-programmen möjliggör förverkligande 

av projekt, samt se till att öppenhet finns så att fler kan ta lärdom och hjälp av 

de som redan har erfarenhet av Leaderprojekt. Information om det aktuella 

arbetet i programperioden kommer att spridas bland annat genom media, sociala 

medier, hemsidan, informationstillfällen, medlemsbrev och digitalt till övriga 

kontakter. Pressmeddelanden kommer kontinuerligt att skickas ut om det 

aktuella i Leader Ålands verksamhetsfaser samt genom uppmärksamhet kring 

våra projektägares projekt. 

Hemsidan kommer i början av året att anpassas till de nya strategiändringarna 

och kontinuerligt ha besökarna, målgruppen och tydligheten i fokus.   

Informationsmaterial för olika orienteringar i Leader Ålands verksamhet och 

projektrådgivning skall tas fram.  

Boken Så gjorde Leader 2009-2015 kommer att agera inspirationsskrift och 

finnas tillgänglig på hemsidan och biblioteken i kommunerna. 

Kontoret 

Kontoret på Styrmansgatan finns som en öppen och tillgänglig rådgivningsplats 

för stödmottagare och andra intresserade, samt som en mötesplats för de olika 

arbetsutskotten och aktionsgrupperna. Till kontoret kan man komma in för 

handledning med allt från projektidé till redovisning, praktiskt eller teknisk hjälp 

eller samarbetsförfrågningar.   

Samarbete 

Föreningen har en fortsatt tät och informativ kontakt med Ålands 

Landskapsregering (LR). Sakkunnigheten hos Näringsavdelningens Allmänna 

byrå, Fiskeribyrån, hos Museibyrån och Miljöbyrån är något som värderas vid 

projektansökningar. 

Flera samarbetskontakter har knutits under 2016. Bland annat ett samarbete 

mellan några kustområden i Sverige och Finland har inletts och kommer att 

fortlöpa för utveckling under kommande år.  
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Under 2016 utreds möjligheterna för framtida samarbeten med andra lokala 

aktionsgrupper såväl i Norden som i övriga Europa. Vi vill skapa samarbeten med 

Leader-områden i Fasta Finland, Sverige och övriga Europa.  

Samarbetsprojekt mellan lokala aktionsgrupper kommer att sökas om en 

intressant och kvalitativ projektidé uppstår i samband med befintliga eller 

kommande samarbetskontakter. 

I januari 2017 kommer Leader Åland agera värdar för ett två dagars event, där 

fiskeLeaderområden (FLAGs) kommer att träffas för att diskutera och påbörja att 

konkretisera ett transnationellt samarbetsprojekt, bland annat tangeras 

problematiken med säl och skarv. 

Leader Åland har ombetts att vara värd för nästa finlandssvenska 

landsbygdsriksdag 2018, med hjälp av SFV, MAVI och förhoppningsvis 

Landskapsregeringen. Arbetet och planeringen inför detta kommer att påbörjas 

redan under 2017. 

Övriga samarbetspartner är verksamheter med liknande målsättningar och 

målgrupp, som exempelvis Central Baltic, Ålands Näringsliv, Ålands Natur & 

Miljö, Ålands Landskapsregering etc. 

Utbildning och studieresor 

Leader Åland r.f. kommer under programperioden 2015-2020  att ha begränsade 

resurser för utbildning och resor varför planerna inom området blir en 

avvägningsfråga vartefter tillfällen dyker upp. Föreningen kommer dock att 

prioritera utbildningsmöjligheter för arbetsutskotten och de lokal 

aktionsgrupperna, men även för medlemmarna. 

 

Skolning för aktionsgrupperna 

Det är viktigt att de som sitter i styrelsen för föreningen och de som ingår i 

aktionsgrupperna har kunskap om de regelverk som finns samt känner sig säkra 

i sin roll och kan axla det ansvar som deras plats innebär. Att ta bra beslut och 

på ett gediget korrekt sätt genomföra den pågående programperioden. 

Kontinuerlig kontakt med bland annat landsbygdsnätverket Mavi och deras utbud 

av skolningar övervakas. 
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Kalendarium 
Här är ett preliminärt schema för aktiviteter under 2017 

Kommunikationsplan 2017 

Leader Åland 
2017 

vår sommar höst vinter 

1. Leader och processen         

Halvårsutvärdering       

Pressmeddelande          

 
Om strategiändring, ny styrelse och  aktionsgrupperna         

 
Om nya medlemmar och urval till LAG         

Facebook         

 
Kontinuerlig uppdatering, min ett meddelande/2v 

    
Hemsidan         

 
Pedagogiskt material om processen (HYRRÄ)         

Rapportering av utvecklingsstrategin         

2. Leader projekt         

Pressmeddelande         

 
Om dags söka projekt         

 
Efter varje LR beslut om beviljanden         

Besök på fältet, för projektägare/sugna         

Annonsering om ansökansmöjligheter         

 
i lokalpressen om ansökan genom annonser         

 
i kommunbladen om ansökan         

Indikatorer         

3. Stöd och handledning av projekt         

Info och genomgångar- fysiska möten         

 
I ansökningsskedet, ingår i ord verksamhet         

 
Hjälp med ansökan          

 
Kompletteringsmöte         

 
Uppföljningsmöte          

 
Genomgång av rapport, ingår i ord verksamhet         

 
Uppföljningsmöte          

Digitala nyhetsbrev         

Intressenter         

 
Avstämningsmöten/enkäter med intressenter         

Myndigheten, Ålands landskapsregering         

 
Projektgenomgångar         

 
Planering och framtid, uppföljning av verksamheten         

 
ÖK möten         
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Kommunikationsplan 2017 forts. 
2017 

vår sommar höst vinter 

5. Leader styrdokument/uppföljning         

 
Mediastrategi         

 
Handlingsplan         

 
Kvalitetshandbok         

 
Budget, drift 

 

      

 
Utvärdering av strategin         

 
Indikatorer, insamling         

6. Leaders verksamhet inom LAG         

Arbetsutskotten         

 
kontinuerlig skolning /info om deras område         

7. Utökad verksamhet      

   Styrelsen/styrgrupp arbetar med detaljerad plan     

8 Nätverkande     

 Träff på Åland transnationellt samarbete FLAG (fi/sv/ax/est)     

 Träff i Åbo transnationellt samarbete LAG (fi, sv, ax)     

 10 års jubileum     

 


