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2015-06-03 

Möte med Nordic Baltic Rural Networks i Jäneda 2015 03 18-19 

Två gånger per år träffas landsbygdsnätverkens kanslipersonal och även ibland 

representanter från förvaltningsmyndigheterna runt Östersjön. Denna gång stod Estland för 

värdskapet. 

Programmet och länkar till presentationer (inne i programmet) hittar ni här: 

http://www.maainfo.ee/index.php?id=3340&page=3333&   

Alla EU-länder runt Östersjön var representerade utom Tyskland, som inte brukar vara med. Finland kom 

med nästan hela sitt nya kansli. Det var bara Juha-Matti Markkola som var ett känt ansikte bland de fem 

finska deltagarna. Alla de övriga länderna hade skickat en representant var. Estland, som värdland, var 

naturligvis representerat med hela sitt kansli på 6 personer. Förutom nätverkskanslier var också EIP Agri 

Service Point representerat av Pille Koorberg och ENRD Contact Point representerades av Ursula 

Budzich Tabor. 

Generellt om nätverken och kanslierna 

Det är förändringens tider för flera av nätverkskanslierna.  Endast Sverige, Litauen och Estland verkar ha i 

det närmaste helt oförändrade strukturer. Finland har bytt ut mer än halva sin personal och ändrat en del i 

sitt arbetssätt, bl.a. minskat sin styrgrupp till endast 12. De har dessutom flyttats till Paying Agency. I 

Danmark är det endast tre personer som arbetar och det är bara en kvar från det gamla nätverkskansliet 

(Rita Munk). I Polen är inte ändringen så stor. Det blir FAPA som fortsätter att ha ansvaret för 

nätverkskansliet medan Agricultural Service Centre får ansvaret för EIP-nätverket. I Lettland är det för 

närvarande endast två personer på kansliet (Edgars Linde och Liene Radzina). 

Danmark och Finland fick sina landsbygdsprogram godkända i december 2014 och Estland i februari 

2015.  

Naturligtvis har alla justerat sina arbetsplaner med en del nya fokusområden eller nya tematiska 

arbetsgrupper etc.  

Leader 

Finlands Leadergrupper lämnade in sina strategier redan i juni 2013 som en del i fas 1 av urvalsprocessen. 

Strategierna utvärderades både av externa och interna utvärderare och grupperna fick feedback. Därefter 

fick de ett halvår på sig att förbättra sina strategier. Slutlig deadline för att lämna in kompletta strategier 

var i juni 2014. Officiellt besked om att de var godkända fick grupperna först i januari 2015. Det blir 55 

leaderområden som kommer ha 2,9 – 11,5 miljoner euro per grupp i offentlig finansiering. De jobbar 

endast med landsbygdsutvecklingsfonden och fiskerifonden. 

I Lettland pågår urvalsarbetet för leadergrupperna fortfarande fram till juli. Därefter är det en 

förberedelsefas för att kunna komma igång. Den startar i september och det troliga är att grupperna kan 

börja arbeta med projektansökningar efter sommaren 2016. De ska arbeta med EAFRD och EMFF. 

I Litauen lämnade grupperna in sina nya strategier i februari 2015 och urvalsarbetet ska vara klart 1 juni.  

Startbesked ska komma senast i slutet av året. Grupperna kan börja arbeta med ansökningar någon gång 

under våren 2016. 

I Danmark har nästan en tredjedel av leadergrupperna försvunnit genom att de slagits ihop med andra och 

bildat större områden. Det blir 29 leaderområden och troligen 16 fiskeområden. Alla 26 leadergrupper har 

fått sina strategier godkända och är operativa nu. På fredag den 20 mars är det första ansökningsomgången 

http://www.maainfo.ee/index.php?id=3340&page=3333&
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då grupperna kan lämna in prioriterade projekt till förvaltningsmyndigheten. De har fyra sådana 

”omgångar” per år.  

I Polen skickas inbjudan till att lämna in strategier ut i augusti 2015 och deadline för att lämna in 

strategierna är i slutet av året. Våren 2016 räknar man med att urvalet är klart. Man räknar med en rejäl 

sänkning av antalet områden från 335 LAG och 48 FLAG till kanske 250 totalt. Det är endast två 

regioner, voivodships, som valt att ha alla fyra fonder. 

I Estland blir det ingen förändring av antalet områden. Det blir 26 leaderområden förutom fiskeområden. 

Man arbetar inte med Regionalfonden eller Socialfonden. I april 2015 är sista datum för att lämna in 

strategier och urvalet ska vara klart i slutet av hösten.  

Innovation 

Finska nätverket arbetar med innovation på ett väldigt brett sätt där EIP är en del. Juha-Matti Markkola är 

ansvarig för det europeiska samarbetet när det gäller innovationer och Joel Karlsson har ansvar på 

hemmaplan.  Man siktar på att få till 300 innovationsprojekt under programperioden förutom det som 

innovationsgrupperna inom EIP ska göra. De räknar med att ha ca 10 innovationsgrupper som kan ha 

möjlighet att jobba 1-2 år. Dessa grupper väljer förvaltningsmyndigheten ut (Ministry level).  Den 24 april 

arrangerar nätverket en nationell träff för innovationssatsningen.  

Lettland har inte bestämt hur de kommer arbeta med EIP än. Som en testverksamhet har de arbetat med 

två teman. De är ökad effektivitet och konkurrenskraft i kött- respektive mjölksektorn. Det har funnits 

fokusgrupper för de två inriktningarna som en slags träning i att arbeta med en innovations grupp. För 

2015 kommer man fortsätta och skapa ett litet nätverk av demonstrationsgårdar i fyra olika 

produktionsinriktningar: mjölk, köttdjur, får och get. 

Estland började tidigt med innovationsarbetet och jobbade mycket med frågorna under 2014. Deras idé 

att bilda innovationsgrupper efter leadermodell med ett slags partnerskap mellan olika samhällssektorer 

fick inte godkänt av Kommissionen. Därför går de nu på ett mellanting mellan ”rena” innovationsgrupper 

och deras ursprungliga modell och kallar dem innovationskluster som har en mer långsiktig agenda och en 

uppgift att utveckla sin branschsektor och alltså inte att arbete med en specifik innovation. Kanske de kan 

ses som en variant av den svenska innovationssupporten.  Redan finns det 16 aktörer som anmält intresse 

av att bilda sådana olika kluster. De kallar dem för ”EIP OG clusters”. Man räknar med att NSU ska vara 

den nationella motsvarigheten till EIP Service Point.  Så här beskriver man planerna: 

 

 

Utvärdering och uppföljning 

När det gäller utvärdering och uppföljning av nätverkens arbete finns det beskrivet i förordningen vad 

Kommissionen vill att vi följer upp. Under mötet ställdes frågan till ENRD Contact Point vad de kan 

komma att fråga efter. Det framhölls att det var viktigt att veta redan nu vilka data som kan komma att 
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efterfrågas. Förra perioden kom sådana frågor först efter flera år av nätverksarbete. Då skulle vi skicka in 

data som vi inte samlat in eller sorterat efter de parametrar som Contact Point ville ha.  

Estland kommer att redovisa de utvärderingsindikatorer som skrivits in i det estniska 

landsbygdsprogrammet. Man har ännu inte bestämt vilka ytterligare data man kommer att samla in för sin 

uppföljning såsom antal deltagare vid event, webbsidebesök etc. I det anmälningsformulär som används 

för konferenser och andra aktiviteter frågas det efter ganska många fakta för att kunna göra uppföljning 

senare.   http://www.maainfo.ee/index.php?id=3384&page=3394&    

Danmark presenterade ett intressant webbaserat verktyg för leadergruppernas bedömning av inkomna 

projektansökningar, som också blir ett verktyg för uppföljning. Lene har lovat skicka information om den. 

ENRD Contact Point 

Ursula Budzich Tabor från ENRD Contact Point informerade om arbetet inom ENRD och 

uppbyggnaden med Assembly, Sub groups, m.m.  Den här tydliga (!) bilden beskriver sammanhanget 

 

De prioriterade aktiviteterna under första året innehåller analys av landsbygdsprogrammen med korta 

sammanfattningar av alla 118 programmen, tematiska arbetsgrupper varav två redan startat, Good practice 

från olika NRN, utveckling av webben och sociala media, flera olika publikationer, 2 seminarier 

förberedda av arbetsgrupperna, 2 NRN-möten varav det första i Lettland 12-13.e maj, särskilda insatser 

för Leader/CLLD samt TNC. 

EIP Service Point 

Pille Koorberg presenterade översiktligt EIP Agri Service Point och arbetet inom EIP Agri. Först av allt 

gjorde hon reklam för att vi inte endast ska registrera oss som prenumeranter till nyhetsbrevet utan också 

som registrerade användare till webbsidan, vilket innebär möjligheter till mer interaktivitet. www.eip-

agri.eu  Totalt finns det idag 773 registrerade användare varav 24 är från Sverige. Subgruppen för 

http://www.maainfo.ee/index.php?id=3384&page=3394&
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Innovationer inom RN Assembly är fortfarande öppen för förslag till deltagare även om redan första 

mötet har hållits den 10:e mars.  Idag är medlemmarna i gruppen från vårt område fördelade som följer 

EE, LV, PL, SE med en representant var, DK med två representanter samt FI och LT med tre var. Totalt 

är det 23 medlemsstater som har tagit med åtgärden för att stödja innovationsgrupper i sina 

landsbygdsprogram. Alla är alltså inte med.    

Flera fokusgrupper är igång och två nya har precis annonserats: ”New entrants to farming” och ”Water 

and agriculture”.  För det här året planeras följande EIP-Agri events: Workshop om bio-ekonomi, 27-28 

May, 2 ytterligare workshops, 1 seminarium. 

Flera olika verktyg och möjligheter för NRN att använda sig av Service Point presenterades.  

En bild över RN Assembly, styrgruppen m.m. från Pille: 

  

 

Framtida samarbeten i vårt nätverk 

 Nordic Baltic Leader Fair suggested in Estonia as soon as LAGs are ready and have money to 

travel.  In 2016 

 Amaze me Leader in Finland (people under 30) 

 Leader fair in Finland 2018 

 Lithuania – Cultural heritage fair (MA) 

 Lithuania International LEADER conference in September 2015 

 Denmark – CLLD Festival 2015,   
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 Poland  -  Agro Travel 2015 April 

 Latvia – NRN meeting 12-13 May 2015  Jurmala 

 Latvian Rural Parliament  2015 

 Sweden, Nordic Baltic Network meeting Spring 2016 

 Poland, Nordic Baltic Network meeting autumn 2015 ???? (Inte konfirmerat) 

 Europeiska landsbygdsriksdagen ERP  November 2015 – in Austria.   Expectation for NRN 

participation and support. 

 Förslag från Finland “Modern rural life  photo competition” 

 

Hans-Olof Stålgren 

 

 

 


