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Drift av leaderstrategin
(Ålands landsbygdsutvecklingsprogram) 

- 90 500 av 290 000 euro kvar för 2020-2021

Vid utgången av 2019

Drift av fiskeleaderstrategin
(Det åländska operativa programmet för fiskerinäringen) 

- 52 000 av 120 000 euro kvar för 2020-2021

Föreningens resultat

- används i övergångsperioden, arbete med planering  
av nästa sjuårsperiod

- egen finansiering i projekt
- evenemang och nätverksarbete

- aktiv roll för samlad verksamhet för tredje sektorn?







STYRELSEN OCH DE LOKALA AKTIONSGRUPPERNA

Styrelsen 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter
Den lokala aktionsgruppen (LAG) 15 personer
Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG) 14 personer



PROJEKTLOTSAR
- En insats för ökad rådgivning och marknadsföring



MARKNADSFÖRING



34 projekt - 500 000 € i stöd
beviljades under 2019



Vid utgången av 2019 hade
73 projekt sammanlagt beviljats stöd

JANUARI 2019
Information om Leader på bevattningskurs
Ett 70-tal personer kom för att lyssna på föreläsarna Patrick Sjöberg och Ida Lindell från hushållningssällskapet i Skåne när Ålands hushållningssällskap arrangerade en bevattnings-
kurs på Sjöfartsmuseet. Leader informerade om möjligheterna till våtmarker och andra åtgärder för minskande av näringsförluster.

FEBRUARI 2019

Utvärderingsarbetet och intervjuer vad gäller Leader från seniorkonsult Bjarne 
Lindström påbörjades inför den förjupade årsrapporten av landsbygdsutvecklings-
programmet.

MARS 2019
Kick off för nästa programperiod
Ålands landskapsregering inbjöd till programplaneringskickoff fredagen den 1 mars 

i Ålands lagting. Inför programperioden 2021-2027 
skall Åland formulera åtgärder i den nationella 
Cap-strategiplanen för jordbruket. Ytterligare skall åt-
gärder i Finlands operativa program för Europas havs- 
och fiskerifond formuleras samt ett nytt regional- och 
socialfondsprogram utarbetas. Som komplement till 

Under 2020 har hittills ytterligare 21 stödansökningar förordats

 - 94 projekt runt hela Åland





NÄTVERKANDE & ENGAGEMANG







Lokalkraft Leader Åland
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NULÄGE OCH FRAMTIDEN

Nästan alla medel fördelade  
- sista ansökningsdeadline i höst

slutredovisning 31.12.2021

Nätverksanalys och 
utvärdering

Programperioden 
2021-2027

  
  - EUs långtidsbudget inte klar
  - Åland blir en del i den finska  
    CAP-strate giplanen (LBU-programmet) 
  - Åland har behörighet att välja ut åtgärder    
    i sin del av programmet
  - Vad händer med Leader på Åland? 
  - Finland har som mål att hela landet skall    
    vara täckt av Leaderområden

  - slutredovisning 31.12.2021   - samarbete med andra  
  leaderområden 


