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FÖRENINGEN LOKALKRAFT LEADER ÅLAND R.F.
Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans genom lokala initiativ, kunskap, innovativa
idéer och engagemang för att utveckla och stärka attraktionskraften för ett hållbart, levande samhälle. 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.
Föreningen Lokalkraft Leader Åland verkar för lokalt ledd utveckling över hela Åland och deltar i förverkligandet av
Leadermetoden genom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 och Det operativa programmet för havs- och
fiskerinäringen 2014-2020 genom att driva två lokala aktionsgrupper som beviljar projektstöd genom de tidigare framtagna
lokala utvecklingsstrategierna. Programperioden har förlängts och pågår åtminstone till början av 2023.
Styrelsen, som består av ledamöter från de lokala aktionsgrupperna, ansvarar för de övergripande frågorna, medan de
lokala aktionsgrupperna LAG och FLAG ansvarar för förverkligandet av strategierna och beviljar projektstöd. För
administration, koordination, rådgivning, samordning och marknadsföring köps tjänster in till Leaderkontoret.

LOKALA AKTIONSGRUPPEN OCH LEADERPROJEKT
Lokalkraft Leader Ålands lokala aktionsgrupp (LAG) är genomförare av lokalt ledd utveckling genom Leaderstrategin för
Åland 2014-2022, vilken är framtagen inom ramen för Ålands Landsbygdsutvecklingsprogram för samma period. Strategin
strävar efter en balanserad utveckling av landsbygdsområdet Åland där ledorden är ”En smart och hållbar tillväxt som
inkluderar alla”. 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 den
ursprungliga finansieringsramen till projekt, men programmet förlängdes till 2022 (övergångsperiod) och Leader beviljades
527 000 euro extra, vilka fördelas under 2021 och 2022. Slutredovisning av driften av den lokala aktionsgruppen skall
göras senast 30.6.2023.

FISKETS LOKALA AKTIONSGRUPP OCH FISKELEADERPROJEKT
Strategin Ett hållbart fiske-Åland genomförs inom ramen för Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 20142020. Programmet pågår dock fortsättningsvis under 2022 eftersom det finns finansiering kvar. 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, samt engagerar att öka konsumtionen av lokal fisk.

MÅLSÄTTNINGAR 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsätta mobilisera lokalt ledd utveckling över hela Åland och informera om Leadermetodens fördelar och
betydelse för lokal utveckling
Bevilja det sista ur finansieringsramen till projekt (innan hösten 2022)
Ge stöd, hjälp och rådgivning åt stödmottagare
Fungera som projektägare för egna allmännyttiga projekt
Informera om beviljade projekt på hemsidan
Delta i nätverk och referensgrupper på lokal, nationell och internationell nivå
Sträva till att utöka antalet medlemmar i Lokalkraft Leader Åland r.f
Delta i Ålands 100 års jubileum
Arrangera och genomföra öppna studiebesök till beviljade och pågående projekt
Utvärdera och informera om programperioden, synliggöra resultat från projekten, på ett attraktivt sätt
Bevaka och delta i arbetet med nästa programperiod, ta fram underlag från befolkningen och formulera lokala
utvecklingsstrategier för åren 2023-2027 tillsammans med invånare, byalag, föreningar, kommuner och andra
organisationer
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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 mellan Leaderområden. Under
2022 driver föreningen tre följande projekt (även övriga projekt kan initieras i mån av efterfrågan, behov och resurser):


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.



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.



Mer åländsk fisk på tallriken (FLAG)
Pilotprojektet vill skapa en inspirerande och koordinerande länk mellan några utvalda restaurangkockar och fiskare för
att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurangbranschen, skapa
hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer vanligt och attraktivt för både
restaurangerna, matgästen och för turisterna. Projektets ambition är att öka affärskedjan från hav till kök samt öka
kunskapen om tillredning av råvaran lokalfisk, även de underutnyttjade fiskarterna som t.ex. mört, id, brax och simpa.

INFORMATION OCH SYNLIGHET
En stor del av Lokalkraft Leader Ålands uppgift som genomförare av Leadermetoden och 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. I de fall driftfinansieringen för LAG och FLAG inte räcker till, används
föreningens egna medel.

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 2021 har med anledning av Covid-19 pandemin skjutits
upp till 2022. 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.

FINANSIERING
Lokalkraft Leader Ålands medlemmar består i dagsläget av Ålands 16 kommuner samt 66 organisationer och 24
privatpersoner. 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.
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