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LOKALKRAFT LEADER ÅLAND R.F.
Föreningen Lokalkraft Leader Åland verkar för landsbygdens utveckling på hela Åland och deltar i förverkligandet av Ålands
utvecklingsprogram och Europeiska Unionens utvecklingsprogram genom att tillämpa Leadermetoden och lokalt ledd
utveckling genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 och Det operativa programmet för havs- och
fiskerinäringen 2014-2020. Föreningens syfte är, att utgående från Ålands befolknings egna behov och värderingar, verka
för att bevara den lokala servicen och de lokala arbetsplatserna, kunnande och sysselsättning, samt befrämja och utveckla
den lokala befolkningens och besökarnas trygghet och trivsel i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
Förverkligandet sker genom att:
•
Verka för lokalt ledd utveckling över hela Åland
•
Ordna informations- och skolningstillfällen och studieresor för sina medlemmar
•
Utreda privata och offentliga finansieringsmöjligheter
•
Informera, aktivera och koordinera verksamheter inom ramen för målsättningen.
•
Samarbeta med invånare, byalagen, föreningarna, kommunerna, organisationerna, institutionerna och göra
utvecklingsstrategier och framtidsplaner
•
Uppehålla samarbete och bilda nätverk och referensgrupper både på lokal, nationell och internationell nivå
Målsättning 2021
- Mobilisera lokalt ledd utveckling över hela Åland
- Sträva till att utöka antalet medlemmar i Lokalkraft Leader Åland r.f
- Öka kännedomen om Lokalkraft Leader Åland, förankra Leadermetoden och lokalt ledd utveckling
- Delta i Ålands 100 års jubileum 2021-2022
- Fungera som projektägare för egna projekt
- Delta i nätverk och referensgrupper på lokal, nationell och internationell nivå
- Bevaka och delta i arbetet med nästa period av EUs strukturfondsprogram på Åland
Egna projekt
Lokalkraft Leader Åland, som förening och lokal aktionsgrupp, kan åta sig att driva egna projekt, temaprojekt som
samordnar och finansierar flera mindre åtgärder eller interregionala och samarbetsprojekt inom Leaderområden. Under
2021 driver föreningen tre följande projekt:
▪

Hållbarhetsprojekt Spektrum (LAG)
Samarbetsprojekt med Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten (leaderområde Aktion Österbotten)
Temat för projektet är cirkulär ekonomi och hållbarhet. Ålands del av projektet är i huvudsak att skapa
personporträtt och goda exempel i videoformat kopplat till de sju utvecklingsmålen i Ålands hållbarhets- och
utvecklingsagenda, i form av åländska personporträtt med engelsk text för att synliggöra praktiska exempel på hur
privatpersoner och småföretagare tillämpar hållbarhet i sitt vardagsliv. Dessa skall anpassas för SoMe, webbsidor
etc. och riktas till privatpersoner, föreningar, småföretagare och framförallt ungdomar. Projektledaren skall ta upp
kontakten med utbildningsorganisationerna på Åland och öppna upp erbjudande om utbyte med YA i samband
med besöket här. Projekt Spektrum på Åland väljer att betona utbildningen och möjligheten med att använda
filmerna som en del av undervisningsmaterial för ungdomar. De kan användas pedagogiskt verktyg, som
diskussionsunderlag, exempel och öppnar upp att fördjupa och reflektera kring våra 7 hållbarhetsmål.

▪

Havsöring från hav till hav (FLAG)
Samarbete med Leader Bohuskust och Gränsbygd
Åland och Bohuslän är två nordiska sportfiskedestinationer som har ambitionen att locka till sig fler
havsöringsfiskare. Målsättningen är att hitta gemensamma nämnare kring havsöringsfisketurismen och tillsammans
marknadsföra produkter mot en internationell arena. Ytterligare målsättningar är att stärka banden mellan
Leaderområdena genom att representanter från Leadergrupperna på Åland och Bohuslän får en genomgång av hur
man bedriver Leaderarbete lokalt.
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▪

Smartare tillsammans (LAG)
Samarbete med leaderområden I samma båt samassa venessä och Pomoväst
I projektet Smartare tillsammans ämnar Leadergrupperna Lokalkraft Leader Åland rf, I samma båt - samassa
veneessä rf ry och Pomoväst rf samarbeta kring byautveckling, natur och miljöfrågor samt det egna kvalitetsarbetet.
Arbetet görs genom gemensamma studiebesök, webinarier och utbyte av erfarenheter mellan grupperna.
Målsättningen är att genom projektet skapa nya nätverk för samarbete mellan grupperna och därmed öka kvaliteten
på arbetet inom Leaderverksamheten.

Även övriga projekt kan initieras i mån av efterfrågan, behov och resurser.
Finansiering
Alla Ålands 16 kommuner samt 60 organisationer och 20 privatpersoner är i dagsläget medlemmar i Lokalkraft Leader
Åland. Tack vare medlemsavgifterna kan en fortsatt kvalitativ och bärkraftig verksamhet tryggas då programperioden avslutas
och arbetet med en ny period byggs upp. Detta är avgörande för att bibehålla de nätverk och arbetssätt som redan arbetats
upp i snart två perioder. Dessutom kan medlemsavgifterna användas till motfinansiering i transnationella och interregionala
samarbetsprojekt mellan lokala aktionsgrupper för samhällsnyttiga åtgärder, för temaprojekt som samordnar mindre
investeringar och utvecklingsprojekt på Åland, samt andra åtgärder kopplat till landsbygdsutveckling.

LOKALA AKTIONSGRUPPEN OCH LEADERPROJEKT
Lokalkraft Leader Ålands lokala aktionsgrupp (LAG) är genomförare av lokalt ledd
utveckling genom Leaderstrategin för Åland 2014-2020, vilken är framtagen inom
ramen för Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram för samma period. Strategin strävar
smar
Lokalkraft Leader Åland är medaktörer
i nätverket bärkraft.ax och stöder indirekt förverkligandet av Ålands utvecklings- och
hållbarhetsagenda bland annat genom att stöda hållbara projekt. År 2020 fördelades
det sista ur finansieringsramen för programperioden till Leaderprojekt. Det är troligt
att programperioden förlängs till 2022. I samband med detta kommer den lokala
aktionsgruppen att söka övergångsfinansiering för drift och projektstöd. I skrivande
stund finns inte besluten fastslagna än. Efterfrågan på projektstöd är stor och ett
alldeles för långt glapp innan nästa programperiod skulle skada kontinuiteten.
Avhängigt av detta kommer en förlängning av driften vara nödvändig, vilken enligt
nuvarande beslut skall slutredovisas 31.12.2021.
Målsättningarna (tyngdpunkter) i Leaderstrategin 2014-2020:
Andel av strategin*
(budget)
SAMHÄLLSUTVECKLING
37 %
NATUR & MILJÖ
44 %
KUNSKAP
15 %
SAMARBETE (LAG)
4%
Totalt
100 %
* exkl. drift för genomförande (LAG)

Antal projekt som beviljas
stöd (målindikator)
30
19
11
1
60

Förordat stöd till projekt t.o.m.
sept-20 (antal)
116 %
23
97 %
31
99 %
7
100 %
2
105 %
63

Målsättning under 2021
•
•
•
•
•
•
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Ge stöd, hjälp och rådgivning åt stödmottagare för projekt
Informera om pågående och avslutade projekt, verksamhet och möjligheter inom Leaderstrategin genom
hemsidan, SoMe, media, nätverk och evenemang
Besöka genomförda och pågående projekt
Ansöka om tilläggsfinansiering för drift och projektstöd under övergångsperioden 2021-2022 och vid positivt
beslut utlysa nya ansökningsmöjligheter för potentiella projekt samt förlänga driftens projekttid
Utvärdera och informera om programperioden på ett attraktiv sätt
Bevaka och delta i arbetet med nästa programperiod
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FISKETS LOKALA AKTIONSGRUPP OCH FISKELEADERPROJEKT
Strategin Ett hållbart fiske-Åland genomförs inom ramen för Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 20142020. Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAGs beslutande organ) förordar projekt som har direkt betydelse för fisk- och
vattenmiljön, projekt som lyfter den allmänna kunskapsnivån gällande fiskerinäringen, havsmiljön eller kulturarvet och
projekt som lyfter fram eller förbättrar upplevelsen av fisk- och havsmiljö för lokalbefolkningen och för turister. Inom
95 % av finansieringsramen fördelats till 36 projekt.

MILJÖ
KUNSKAP
UPPLEVELSE
Totalt

Andel av
strategin*
(budget)
50 %
21 %
29 %
100 %

Antal projekt som beviljas
stöd (målindikator)
6
6
6
18 + 2 temaprojekt med
10 delprojekt = 30 projekt

Förordat stöd till projekt t.o.m. sept-20 (antal)

106 %
75 %
91 %
95 %

21
5
10
36 (inkl. 1 temaprojekt med 9
delprojekt)

Målsättning under 2021
•
•
•
•
•

Ge stöd, hjälp och rådgivning åt pågående projekt
Informera om pågående och avslutade projekt, verksamhet och möjligheter inom Leaderstrategin genom
hemsidan, SoMe, media, nätverk och evenemang
Besöka genomförda och pågående projekt
Utvärdera programperioden
Bevaka och delta i arbetet med nästa programperiod

Driften av FLAG skall avslutas senast 31.12.2021 och slutredovisas senast 31 mars 2022. Förhoppningen är att det nya
programmet för perioden 2021-2027 kan fastställas under 2021 och att Lokalkraft Leader Åland kan ta fram en ny lokal
utvecklingsstrategi för fiskeleader inför 2022 tillsammans med Fiskets lokala aktionsgrupp under året.

INFORMATION OCH SYNLIGHET
En stor del av Lokalkraft Leader Ålands uppgift som genomförare av Leadermetoden/lokalt ledd utveckling är att sprida
information om EU-programmen och Leaders roll i beviljandet av bidrag. Minst 10 % av den lokala aktionsgruppens
driftsbudget skall gå till informationsåtgärder. Föreningen skall informera om att medel i EU-programmen möjliggör
förverkligande av projekt, samt se till att öppenhet finns så att fler kan ta lärdom och hjälp av dem 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. Informationsmaterial för olika
orienteringar i Lokalkraft Leader Ålands verksamhet och projektrådgivning fortsätter förbättras med pedagogisk och
inspirerande framtoning. För att lyfta projekten på hemsidan kan vissa platsbesök göras för att ta fram både video- och
bildmaterial, eller t.ex. en satsning på en Leader-podd.

SKOLNING, SAMARBETE OCH NÄTVERKANDE
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, för att kunna ta bra beslut och
på ett gediget korrekt sätt genomföra den pågående programperioden. Skolning kommer att ordnas kring strategin och
arbetsprocessen, om utvärdering och om det elektroniska stödsystemet, förslagsvis i samband med projektbesök.
En stor del av den nätverkande och kompetensutvecklande arbetet under 2020 har med anledning av Corona pandemin
skjutits upp till 2021. Utbudet av skolningar och seminarier följs internationellt och regionalt och Leader deltar i mån av
möjlighet fortsättningsvis i de nätverk som etablerats under åren i stort och smått i Norden, Finland och Åland.
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KOMMUNIKATIONSPLAN OCH KALENDARIUM
Vad?

När?

Beskrivning

Utförs av

Medlemsbrev
Utvärdering av 2020
Skolning för LAG
Skolning för FLAG

Vinterbrev
Januari
Början av 2021
Början av 2021

Föreningen
LAG, FLAG
LAG
FLAG

Informationsinsats för stödmöjligheter

Januari-februari

Delredovisning av FLAG-drift
Delredovisning av LAG-drift
Informationsspridning och
nätverkande

31 mars
31 mars

Utskick med information om aktualiteter
Insamling av utvärderingssvar, platsbesök
Skolning i arbetsprocess, strategi, Hyrrä
Skolning i arbetsprocess och strategi
Öppna tillfällen, informationsspridning, pressmeddelanden,
information om projektstöd och elektronisk ansökning
Ekonomisk redovisning och lägesrapport
Ekonomisk redovisning och lägesrapport

Våren 2021

Delta i kommundirektörernas möte

LAG, FLAG

Medlemsbrev

Inför vårmöte

Föreningen

Vårmöte

Inom mars-april

Strategidag och projektbesök
Vårmöte Hela Norden ska leva

Våren 2021
Juni 2021

ÖK-möte

Maj 2021

Utvärdering
Utvärdering
Medlemsbrev

Våren 2021
Våren 2021
Sommarbrev

Finlandssvenska landsbygdsriksdagen

25-26 mars

Delredovisning av FLAG-drift
Delredovisning av LAG-drift

30 september
30 september

ÖK-möte

xx november

Medlemsbrev
Höstmöte

Inför höstmöte
Inom okt-nov

Informationsinsats för stödmöjligheter
Informationsspridning och
nätverkande
Projektbesök FLAG
Höstmöte Hela Norden ska leva
Projektrådgivning
Hemsida och sociala media
Pressmeddelande
Ansökningsdeadline
Behandling av ansökningar

Löpande

Utskick med information om aktualiteter och kallelse till
vårmöte
Bokslut och verksamhetsberättelse 2019, tillsättande av
valberedningskommitté
Strategidag och projektbesök
Deltagande i vårmöte HNSL på Färöarna
Deltagande i övervakningskommitténs möte för ESIfonderna (ej EHFF)
Utvärdering av programperioden
Utvärdering av programperioden
Utskick med information om aktualiteter
Evenemang för lokal utveckling och landsbygdsfrågor, arr.
Leader SILMU
Ekonomisk redovisning och lägesrapport
Ekonomisk redovisning och lägesrapport
Deltagande i övervakningskommitténs möte för ESIfonderna (ej EHFF)
Utskick med information om aktualiteter till höstmöte
Budget och verksamhetsplan 2021, val av medlemmar till
styrelse, LAG och FLAG
Öppna tillfällen, informationsspridning, pressmeddelanden

Löpande

Delta i olika organisationers evenemang och möten

LAG, FLAG

Augusti
Oktober
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande
Löpande

Utvärdering och platsbesök
Deltagande i höstmöte HNSL
Rådgivning vid ansökning och redovisning
Information om aktualiteter och projekt
Information om aktualiteter och projekt
Utlyses genom hemsida och SoMe
Behandling av inkomna stödansökningar

FLAG
Föreningen
LAG, FLAG
Föreningen
LAG, FLAG
LAG, FLAG
LAG, FLAG
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LAG, FLAG
FLAG
LAG

Föreningens
medlemmar
LAG
Föreningen
LAG
LAG
FLAG
Föreningen
LAG
FLAG
LAG
LAG
Föreningen
Föreningens
medlemmar
LAG, FLAG

