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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• RAC:s sekretariat till Köpenhamn (ingår i fplu:s åtgärdsprogram) 
• Elma-medel för 700 000 euro till Nyland 
• ÅA forskar om demokratins tillstånd och framtid 
• Ändrade uppgifter för byaombudet i Egentliga Finlands byar 

 
 
SISTA CHANSEN ATT FYLLA I ENKÄTEN OM NYHETSBREVET!!! 
Gott folk, alla ni som ännu inte fyllt i enkäten, kan ni vänligen ta er tid och göra det nu! Ett 
litet antal sekunder har ni väl över? Det är fråga om tre frågor  och de finns under 
webbadressen http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=p4rllzsqj2w. 
 
RAC:s SEKRETARIAT TILL KÖPENHAMN (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
I Finlandssvenskt program för lokal utveckling 2004-2008 ingår följande åtgärd i skärgårdens 
särlösningar: 
- Skärgården borde få ett eget kunskapscenter och u tvecklingsorganisation. Ett dylikt centrum 
kunde dessutom aspirera på att bli värdplats för EU -kommissionens Regional Advisory 
Committee for the Boltic Sea. (s 19) 
Det senaste som kan rapporteras under den här åtgärden, är att sekretariatet för Regional 
Advisory Committee (RAC) for the Boltic Sea har placerats i Köpenhamn. Värdplatsen var ju 
också vikt för Danmark. Ytterligare så ter det sig osannolikt i dagens läge att få en skild 
arbetsgrupp för Bottniska viken. 
 
ELMA-MEDEL FÖR 700 000 EURO TILL NYLAND 
För att befrämja livskraftig landsbygd i Nyland och Öst-Nyland, beviljas i år ELMA-medel 
för sammanlagt 700 000 euro. Av denna summa kan 100 000 euro riktas som stöd till företag 
med lantbruksanknytning, medan slutdelen på ca 600 000 euro används för finansieringen av 
aktionsgrupper och utvecklingsprojekt som stöder landsbygdens livskraft. Under 
övergångsperioden för ELMA-programmet går POMO+ - och LEADER+ -programmen för 
högtryck. Programmet för de regionala utvecklingsåtgärderna för landsbygden, under 
programperioden 2007-2013, har lämnats in till Jord- och skogsbruksministeriet och arbetet 
med den fortsätter på sommaren. Mer finns att läsa under webbadressen http://www2.te-
keskus.fi/new/uus/Maaseutuosasto/ELMA%20översättning.doc. 
 
ÅA FORSKAR OM DEMOKRATINS TILLSTÅND OCH FRAMTID 
Åbo Akademi har inlett ett treårigt forskningsprojekt om demokratins tillstånd och framtid. 
Ämnet är aktuellt då medborgarna fjärmar sig allt mer från partierna och röstning är ingen 
självklarhet nuförtiden. Ett liknande forskningsprojekt startar även i höst vid Finlands 
Akademi. Den här typen av forskning har bedrivits i Norden i tjugo år, medan man vaknat 
upp sent i vårt land. Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar forskningsprogrammet, vilket 
fortsätter åtminstone till 2009. Forskningsprogrammet D:CE (Democrazy: A Citizen 
Perspective) får 300 000 euro per år av ÅA-stiftelsen. 
 
ÄNDRADE UPPGIFTER FÖR BYAOMBUDET I EGENTLIGA FINLANDS BYAR 



I och med att Vertti-projektet upphör 31.1 förändras byaombudsverksamheten en aning inom 
landskapet. Varsinais-Suomen Kylät - Egentliga Finlands Byar genomför under perioden 
1.2.2006-31.8.2007 ett nytt LEADER+ -projekt inom aktionsgruppen Varsinais-Suomen 
Jokivarsikumppanis område. Av byaombudets arbetstid går 70 % hit och resterande 30 % går 
till att stöda annan byaverksamhet i landskapet Egentliga Finland. Byaombud för Egentliga 
Finlands Byar är Tauno Linkoranta. Tyyne-projektets byaombud Johanna Pakola övergår till 
andra uppgifter 1.2 på grund av att projektet upphör 31.1. Mer att läsa finns under 
webbadressen http://www.farma.fi/varsinais-suomenkylat/ajkylakirje1.html. 
 
 
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. 


