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• Framtidsforum 2005 i Jakobstad 
• EU:s ”Coastal Zone Management” (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
• Bidrag från Leader+ och Pomo+  
• Från Alma till Elma 

 
 
FRAMTIDSFORUM 2005 I JAKOBSTAD 
Under hösten arrangeras i landskapen sju framtidsforum, där olika intressegrupper samlas för 
att dryfta förändringarna i befolkningens åldersstruktur, befolkningspolitiken och utmaningar 
och möjligheter då det gäller befolkningsutvecklingen i regionen. Ett annat syfte är att skissa 
upp olika alternativ för regionernas framtid och för möjligheterna att påverka denna framtid. 
Hittills har man hållit fyra olika evenemang och teman. Återstående evenemang hålls i Kervo 
(Nyland) 10.10, Villmanstrand (Södra Karelen) 17.10 och Jakobstad (Österbotten) 24.10. I 
Kervo är temat ”Familjens framtid och familjen som en framtidsfaktor”, i Villmanstrand 
”Invandring” och i Jakobstad ”Det sociala kapitalet och ett gott liv” (tvåspråkigt evenemang). 
I Jakobstad kommer man att diskutera vad det sociala kapitalet innebär, hur 
samhällsengagemanget utvecklas i framtiden och hurdana utmaningar och möjligheter detta 
för med sig med tanke på Österbottens framtid. Bland talarna återfinns andra finansminister 
Ulla-Maj Wideroos, riksdagsledamoterna Miapetra Kumpula och Jutta Urpilainen, 
professorerna Hannu Katajamäki och Kari Uusikylä och landskapsdirektör Olav Jern. Mer 
information finns på webbadressen www.tulevaisuusfoorumit.fi. Deltagande i forumet 
förutsätter att man fått inbjudan. 
 
EU:s ”COASTAL ZONE MANAGEMENT” (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
Utvärderingsrapporten från Miljöministeriets tillsatta arbetsgrupp borde bli klar i höst. Så här 
långt har arbetsgruppen hållit ett möte i Korpoström (14.6), medan seminarier har hållits i 
Åbo (31.8) och i Vasa (7.9) för att samla in regionala åsikter. I Österbotten planerar man så 
småningom att ta i bruk systemet på regionala nivån, men väntar tills miljöministeriet har sin 
utredning och strategi färdig. Marja-Riitta Vest på Österbottens förbund börjar med 
planeringen av det regionala systemet i Österbotten i höst. Den nationella kuststrategin ger 
riktlinjerna för den regionala nivån, där man har som uppgift att utarbeta kuststrategin på 
landskapsnivå, uppgöra åtgärdsförslagen, koordinera finansieringen inom regionen och följa 
upp förverkligandet. 
 
BIDRAG FRÅN LEADER+ OCH POMO+ 
Från Pomoväst kan man anhålla om bidrag till projekt, som finansieras av LEADER+ -
programmet ”Vår västnyländska Saga”. Ansökningar till detta program tas ännu emot under 
år 2006 och de som beviljas finansiering kan genomföra sina projekt ännu under år 2007 
(www.pomovast.fi, gunilla.wasstrom@pomovast.inet.fi). POMO+ -grupperna har ännu under 
år 2006 medel till förfogande för utvecklingsprojekt. TE-centralen bör ta beslut för 
användning av dessa medel senast 31.1.2006. Projekten har vanligen en tid på tre år att 
förverkliga sina åtgärder och därtill en möjlighet att anhålla om ett års förlängning av 



projekttiden. Nu när programperioden slutar, bör sökanden uppmärksamma att projektens 
förverklingstid endast sträcker sig till början av februari 2008. 
 
FRÅN ALMA TILL ELMA 
ELMA-programmet utarbetas för samma område där det regionala 
landsbygdsutvecklingsprogrammet ALMA under åren 2000-2006 har förverkligats. Det här 
nationellt finansierade programmet skall trygga landsbygdens utveckling mellan EU-
programperioderna. ELMA-programmet tryggar bl.a. att arbetet i ALMA-aktionsgrupperna 
fortgår kongruent med LEADER- och POMO-grupperna under åren 2006-2008. Programmet 
finansieras i sin helhet från MAKERA med 21 miljoner euro, vilka kan användas till samma 
finansieringsverktyg och med nästan likartade principer som i ALMA: utvecklingsprojekt, 
aktionsgruppernas finansiering och företagsfinansiering. Målet är att, särskilt i 
kärnlandsbygden, göra näringslivet mångsidigare samt att utveckla landsbygdssamhällets 
boende-, arbets- och företagsmiljöer. För Nyland kommer TE-centralens andel av ELMA-
kvoten att vara ca en miljon euro (930 000 euro + administrationspengar för 
aktionsgrupperna). Av ELMA-områdets landsbygd finns 4,9 % i Nyland, vilket är grunden för 
andelsfördelningen. Möjligheten att ansöka om finansiering via ELMA-programmet torde 
börja under denna höst. 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


