
Framåt tillsammans
Smart landsbygd – Webbinarier hösten 2020

om den nationella landsbygdspolitiken,  

den nationella skärgårdspolitiken och 

den EU-delfinansierade utvecklingen av landsbygden 
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Målet med 

webbinariet 

Smart landsbygd
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Vi gör framtiden tillsammans

Vi stöder  

NTM-centralernas 

områden

vid upprättandet av

de regionala planerna 

för utveckling av 

landsbygden för den 

förestående EU-

finansieringsperioden.

Livsmedelsverket och 

JSM

Vi stöder 

Leadergrupperna i 

upprättandet av lokala 

strategier för 

utveckling av 

landsbygden för den 

förestående EU-

finansieringsperioden.

Livsmedelsverket och 

JSM

Vi söker 

komponenter för 

beredningen

av det nationella 

landsbygdspolitiska 

helhetsprogrammet 

2021–2027.

Landsbygdspolitiska 

rådet, MANE

Vi informerar om  

programmet för 

skärgårdspolitik.

Skärgårdsdelegationen, 

SANK
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EU:s landsbygdsfond
(jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)
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Nationella CAP-mål i utvecklingen av 

landsbygden 

Mer upplevd välfärd och  

konkurrenskraftigare näringsliv 

Mångsidig 
utveckling.

Bättre 
konkurrens-

kraft.

Ett 
mångsidigt 
näringsliv 
med nya 
lösningar.

Bättre 
tillgänglighet 
med snabba 

och säkra 
bredbands-
förbindelser.

Mångsidiga 
tjänster. Brett 
samarbete. 

Smarta byar. 

Stark lokal 
gemenskaps-

orienterad 
utveckling.  
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Under nästa EU-finansieringsperiod ...
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• säkerställs skäliga inkomster för landsbygdsproducenterna,

• förbättras konkurrenskraften,

• omfördelas styrkeförhållandena i livsmedelskedjan,

• stöds klimatåtgärder,

• skyddas miljön,

• bevaras landskapsmiljöerna och naturens mångfald, 

• stöds generationsväxlingar,

• bevaras landsbygdsområdena livskraftiga,

• säkerställs livsmedlens kvalitet och uppfylls hälsokraven.

• Ansatsen är områdenas olika behov, styrkor och möjligheter, svagheter och hot.

• Allt ska genomsyras av kompetens, digitalisering, miljö och klimat. 



Programhelhet

NTM-centralernas 
regionala planer för 

utveckling av 
landsbygden (15 st.)

Leadergruppernas 
lokala strategier 

Finlands 
CAP-plan 
(inbegripet Åland)
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Centrala beslutsfaser i beredningen av 

CAP-reformen
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Beslut om 
EU:s 

finansierings-
ramar (MFF)

Centrala CAP-
linjer på EU-

nivå

Nationella 
huvudlinjer => 
Finlands CAP-

plan till 
kommissionen

Färdig-
ställande av 

nationell 
lagstiftning 

och 
verkställande



Övergångsperiod 

• Under övergångsperioden verksamhet och 
finansiering: det nuvarande landsbygdsprogrammet 
fortgår med nuvarande bestämmelser, men med den 
nya periodens finansiering.

• Beslutsfattandet pågår fram till slutet av 2022

• Gott om finansiering för bra projekt

• Tidsschemat och utbetalningar för projekt för 
genomförande av programmet kan fortgå fram till 
slutet av 2025 

• Således inleds EU:s nya finansieringsperiod 
1.1.2023 
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Återhämtningsfinansiering

• För återhämtning från coronakrisen.

• Med hjälp av finansieringen kan åtgärder för utveckling av landsbygden 

vidtas med en eventuellt mer exakt avvägning:

• Medlemslandet anger behoven och väljer metoderna. 

• Åtgärderna bör fokusera på grön ekonomi (länkar till Från jord till bord 
och Biodiversitetsstrategierna), digitalisering och socioekonomisk 
hållbarhet.

• Vid allokeringen av medlen och finansieringen av övergångsperioden 
bör även hela CAP-finansieringsperioden 2021–2027 beaktas. 

• Finlands andel är cirka 210 miljoner euro.

• Beredning pågår, ännu inga beslut. 
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Ändringarna i CAP-finansieringen för 

Finland (9/2020*)

12

Till nominella priser

Nuvarande 

period 2014–

2020 (milj.  €)

COM 2018 

förslag 

(milj. €)

MFF-beslut 

21.7.2020* 

(milj. €)

MFF-

beslutet vs. 

nuvarande 

period (milj. 

€)

MFF-beslutet 

vs. nuvarande 

period (%)

Direkta stöd 3 663 3 578 3 635 -28 -0,8 %

Utveckling av 

landsbygden
2 380 2 044 2 773 +393 +16,5 %

varav MFF 2 380 2 044 2 560 +180 +7,6 %

och återhämtnings-

instrument
0 0 213 +213 -

CAP, sammanlagt 6 043 5622 6 408 +365 +6,0 %

* Kommissionen bereder och preciserar i sitt fortsatta arbete finansieringsbeloppen i EU-förordningarna 

om CAP
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EU:s landsbygdsfonds 

instrument för 

utveckling av 

landsbygden 



Utvecklingsprojekt

• Investeringar i bredband 

• Allmännyttiga investeringar 

• Samarbete 

• Smarta byar/Smart landsbygd

• Innovationsprojekt (EIP-projekt)

• Samarbete

• Smart jordbruk

• Utbildning och informationsförmedling 
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Finansiering av utvecklingsprojekt
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Allmännyttiga investeringar 

Investeringar i bredband 

Investeringar med miljö- och 

klimatpåverkan

Samarbete

Samarbetsåtgärder av minst 

2 aktörer

EIP-projekt 

Smarta byar/Smart landsbygd

Utbildning och 

informationsförmedling

Odlare, företagare och 

sammanslutningar

Utbildning i miljö och klimat

Leaders egna: 

Temaprojekt 2.0



Strukturstöd till jordbruket

Gårdsbruksenheter
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Investeringsstöd

Jordbrukets konkurrenskraft och lönsamhet

Ny teknik

Miljöns tillstånd

Förnybar energi

Välfärd

Startstöd

Branschen behöver unga företagare 

och för dem möjlighet till lönsam 

verksamhet och utveckling av 

gårdarna



Leadergruppen 

har många roller
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Man kan 

medverka på 

många sätt

Målet är en 

Leader-

verksamhet med 

en allt större 

effekt i hela 

Finland 

Motor för den lokala 

utvecklingen



Förväntningar
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 Bra planering

 Ni identifierar styrkorna, möjligheterna, svagheterna och 
hoten i ert eget område.

 Ni identifierar och motiverar behoven i ert område.

 Väl inriktade åtgärder

 Ni sammanfattar målen och fokuseringarna i utvecklingen av 
landsbygden och jordbruket i ert område.

 Involvering av regionala och lokala aktörer

 Genuint samarbete

 Ni arbetar öppet och involverande. 

 Ni bedriver aktiv påverkan i olika nätverk.

 Ni gör landsbygdens och jordbrukets röst hörd.
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Hur gå 

vidare?



Det är värt att delta och påverka!
• Vilka åtgärder behövs det för att stärka landsbygdens och skärgårdens livskraft? 

• I det nationella landsbygdspolitiska programmet,

• Skärgårdspolitiska programmet

• NTM-centralernas regionala planer för utveckling av landsbygden och Leadergruppernas
lokala strategier.

• Landsbygdspolitiska rådet: remissförfarande i slutet av 2020 eller början av 2021 
om det nationella landsbygdspolitiska programmet .

• Det skärgårdspolitiska programmet godkändes i september 2020.

• Beredningen av NTM-centralernas planer och Leadergruppernas strategier 
pågår.

• CAP-strategiplanen sänds som det ser ut nu på remiss i början av 2021.

• Det är värt att delta, påverka och göra sin röst hörd. Det är nu vi ska 
påverka!
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Tack!
Turnén Smart landsbygd

Våren 2020–hösten 2020

#älykäsmaaseutu #maaseutufi

#maapuhuu

#saaristopolitiikka #CAP27
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