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Beredningsskeden för Leader

• Leader2030- och CLLD2030-processerna 2016-2018

• JSM:s CAP27-beredning: workshoppar har ordnats, arbetsgrupper och beredning av 
CAP-planen är i gång, lagstiftningsberedning förestår

• 5 Leader-workshoppar: En god lokal strategi, En bra Leadergrupp, Smart Villages, 
Leadergruppernas samarbete och resurser, Leader och kommunerna; Sammandrag av 
workshopparna på JSM:s webbplats 

• Preliminär uppgift: ansökan om att bli Leadergrupp öppnas under första hälften av år 2020

• Livsmedelsverket: beredning av verkställigheten: bl.a. förenklade kostnadsförfaranden

• Beredning på EU-nivån: finansieringslösningen, EU-rättsakterna – 2020?

• Leadergrupperna och de lokala och regionala aktörerna gör klokt i att inleda beredningen 
redan innan de officiella anvisningarna skickas ut. I beredningen ingår bl.a. att utvärdera 
nuvarande område, verksamhet och strategier och att klarlägga behoven i området.
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Kriterium
nr 1 

= kvalitet

Alla på samma linje

Strategin kan 
omfatta en stad

Omfattar hela 
Finland
–
men om 
pengarna inte 
räcker till?

3 alternativ

-

€

2 arbetstagare

Kommunpeng 20%

Utgångspunkter för Leaderberedningen



Utgångspunkter för Leaderberedningen

• Leaderprinciperna

• Kvaliteten på strategin och på verksamheten är det viktigaste kriteriet när valet träffas och 
finansieringen riktas

• Alla startar på samma linje – finansieringsramen för innevarande period är inte grunden 
för nästa period

• Kommunpenningen en klumpsumma, minst 20 % av den offentliga finansieringen

• Finansieringsramen per grupp bör vara så stor att 2 anställda kan avlönas med 
verksamhetspenningen

• Mål: att alla landsbygdsområden täcks. Hur ska JSM gå till väga i en valsituation, om det 
bildas grupper vars ram är alltför liten?

• Strategin kan omfatta också stadsområden  sammanjämkning med strukturfonds-
programmet; Leadergruppen ska söka och förhandla om finansiering ur sf-programmet

• Utgångspunkten när modellen för förvaltning av verksamhetspenningen bereds är ”flat 
rate” / ”engångsersättning” som täcker alla verksamhetspenningskostnader 5



Hur gå till väga, om grupper med alltför liten finansieringsram uppkommer? 

Alternativ
I Leadergrupperna 
själva bereder 
verksamhetsmodeller 
…

…med vilka de tryggar 
sin verksamhet med 
mindre resurser: 
grupper fusioneras, 
gemensamma 
arbetstagare, andra 
sätt?

II JSM anvisar de 
grupper vars 
verksamhetsområden 
ska förändras…

…det här gäller 
åtminstone grupperna 
med det minsta 
geografiska området 
och det minsta antalet 
invånare.

III En del av områdena 
lämnas utanför
Leader-
finansieringen…

…på basis av den 
lokala strategins 
kvalitet eller på någon 
annan grund.
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Beredningen i Leadergrupperna

• Genomför er egen lokala strategi 2014–2020 så väl som möjligt.

• Utvärdera det egna strategigenomförandet, er egen verksamhet, era resultat och effekter.

• Diskutera med kommunerna i ert område, med landskapet och med NTM-centralen. Vad 
gör Leader bäst och vad skulle kunna göras bättre?

• Fundera på hur fungerande ert område är. Är gruppens resurser tillräckliga? Är områdets 
gränser lyckade? Uppkommer nya idéer, samarbete och partnerskap i området?

• Fundera tillsammans med de angränsande grupperna på hur samarbetet skulle kunna 
utvecklas. Skulle ökat samarbete kunna göra verksamheten effektivare och få 
verksamhetspenningen att räcka längre?

• Diskutera med intressentgrupperna. Vilken är Leaders roll inom regionutvecklingen?
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Diskussioner i par och i grupp

1) Vilka är de mest brännande frågorna i ert 
eget område?

2) Vad kommer ni att göra härnäst?
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Diskutera med ditt 
parFundera på områdena

och verksamheten

för Leadergrupperna i 
er egen NMT-centrals 

område 

–

Vilka är de mest 
brännande frågorna?

Samla frågorna på bordets 
gemensamma blädderblock 10

SKRIV MED STORA 
BOKSTÄVER OCH SÅ 

ATT LÄSAREN 
FÖRSTÅR FRÅGAN

Pardiskussion 5 min

Skriv tillsammans med paret den/de mest 
brännande frågan/frågorna på en lapp 



Diskutera vid era 
bordNär det gäller era områden 

och er verksamhet:

Gör upp en plan för er 
egen NTM-centrals 

område

- Vad gör ni fram till jul?

- Vad gör ni före 
sommarledigheten?

Gruppdiskussion och planberedning 
utifrån de mest brännande frågorna

Skriv / rita på blädderblocket:

- den egna NTM-centralens område 
och Leadergrupperna

- vad gör ni fram till jul?

- vad gör ni före sommarledigheten?

- till sist: ta en bild av blädderblocks-
sidan, dela den med alla

20 min. 
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Hur framskrider beredningen inför den 
kommande perioden?
• Vad Leaderutvärderingen utvisat, workshop i november 2019

• Kriterier för Leadergrupperna 2021+

• Kriterier för de lokala strategierna 2021+

• Kriterier för Leadergruppernas riktgivande finansiering och ramjusteringar 2021+

• Leader-ansökningsprocessen

• I CAP-landsbygdsgruppen behandlas anvisningarna för ansökan om att bli 
Leadergrupp preliminärt i december och följande gång i början av året

• JSM öppnar ansökan under första halvåret 2020, tidpunkten är beroende 
av hur beredningen framskrider på EU-nivå och nationellt

• CAP-arbetsgrupperna: utkast till åtgärder före jul

• Smarta landsbygder-evenemang fr.o.m. våren 2020 inom NTM-centralerna
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Tack!Tack!
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