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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Regionala landsbygdsprogram 2007-2013 
• Elma-finansieringen har fastställts 
• Ålands bildningsförbund har hållit årsmöte 

 
 
REGIONALA LANDSBYGDSPROGRAM 2007-2013 
Utkastet till regionalt landsbygdsprogram för landskapen Österbotten och Mellersta 
Österboten under åren 2007-2013 har sänts 14.12 till jord- och skogsbruksministeriet, som 
uppgör ett nationellt landsbygdsprogram av alla regionala landsbygdsprogram. Utkastet från 
Österbottens TE-central kan i sin helhet (70 sidor) läsas på webbadressen http://www2.te-
keskus.fi/new/poh/Maaseutuosasto%20tiedottaa/Det%20regionala%20landsbygdsprogrammet
%208.11.05.pdf. 
Landsbygdsprogrammet som omfattar Nylands TE-centrals område för perioden 2007-2013 
har färdigställts. Enligt programmet ges företräde till de gårdar som satsar på mångsidighet. 
Företagsstödens andel av programmets totalfinansiering önskas stiga. Utvecklingsåtgärderna 
riktas mer än tidigare till den egentliga landsbygden. Landsbygdsprogrammet sätter som mål 
att stärka de lokala aktionsgruppernas roll i utvecklandet av näringslivet. Samarbetsgrupperna 
för landskapens/landsbygdssektionernas roll förstärks på programnivå i definieringen av 
programmets grundlinjer och kriterier. Mer finns att läsa under Nyheter på webbadressen 
http://www.te-keskus.fi/web/teuus.nsf/FrameSetSWE?OpenFrameSet. 
 
ELMA-FINANSIERINGEN HAR FASTSTÄLLTS 
ELMA-finansieringen för år 2006 har fastställts (29.11). Österbottens TE-central kommer att 
ha ca 2 miljoner euro till förfogande för att stöda företag och projekt i landskapet Österbotten 
och Karleby ekonomiska region. De utvecklingsprojekt som kan lämna in ansökan från 
1.1.2006 och därefter få beslut, kommer p.g.a. den begränsade medelsituationen främst att 
vara fortsättningsprojekt och några byautvecklingsprojekt.  
 
ÅLANDS BILDNINGSFÖRBUND HAR HÅLLIT ÅRSMÖTE 
Styrelsen för Ålands bildningsförbund (ÅBF) har i sin helhet omvalts på årsmötet, som hölls 
8.12. Sålunda fortsätter Mikael Erickson som ordförande. Under år 2006 skall en 
verksamhetsledare/ett ombud anställas. En ny lag för bildningsförbund på Åland utarbetas i 
samförstånd med Ålands landskapsregering. Arbetet med att få LEADER till Åland, har för 
ÅBF inneburit nära kontakter med landskapsregeringen. LEADER-programmet utarbetas av 
landskapsregeringen och väntas vara klart inom en snar framtid för att sändas till Bryssel. 
 
JULLEDIGT FÖR NYHETSBREVET 
Nyhetsbrevet tar julledigt och utkommer nästa gång i januari. Svensk Byaservice önskar 
Nyhetsbrevets läsare en fridfull jul och gott nytt år! 
 
 
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. 


