
 

PROJEKTPLAN 

 

Projektets namn: Spektrum 

Sökandes namn: Lokalkraft Leader Åland  

Projektperiod: 01.08.2019-31.12.2021 

FO-nr: 2214206-9 

Kontaktperson:  

Befattning: 

Telefonnummer: +358457 345 0450 

Epost/adress: info@leader.ax 

1. BESKRIVNING Vad skall göras, hur skall det göras och av vem? 

 

Spektrum är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H, 
Yrkesakademin i Österbotten (Aktion Österbotten), Skördefestens Vänner, nätverket Bärkraft.ax, Företagsam skärgård 

m.fl.  Projektet skall lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet genom att sprida information och goda exempel på 
hållbart agerande i vardagen, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, samt ge möjlighet till nätverkande mellan 

hållbarhetsaktörer på Åland och i Finland, utbyta bestpraxis och inspirera till handling och utveckling. 
 

2. RESULTAT Vad skapar projektet? Framtidsbild. Vad vill vi uppnå? Vad ser vi för potential och kringeffekter i 

framtiden, tack vare projektet? 

- Korta personporträtt i videoformat från Åland med koppling till målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan 
för Åland som kan användas som marknadsföringsmaterial och inspiration. Videoklippen kommer att finnas på 

bärkraft.ax, leader.ax samt kunna användas i marknadsföring av t.ex. Företagsam skärgård, Skördefestens 

vänners hemsida och utanför Åland. 

- Spridning av Utvecklings- och hållbarhetsagendan på och utanför Åland genom goda exempel, inspirera och 

uppmana till handling för ett hållbart liv samt uppmuntra till inflyttning. 

- Ökning av invånarnas intresse, medvetenhet och kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

- Utökade hållbara aktiviteter och evenemang som inspirerar  

- Stärkta nätverk och ökad synlighet av Ålands hållbarhetsarbete 

3. BEHOV OCH BAKGRUND Varifrån kommer vi? Var är vi? Berätta historian bakom. 

 
Hållbar utveckling definieras utifrån tre ben - ekologisk, social och ekonomisk - som är ömsesidigt beroende av 
varandra. En hållbar utveckling möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov.Man kan också säga att det handlar om att leva tillsammans och i samklang både med varandra 
och med naturen. 2015 antog FN den så kallade Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Världens länder enades 

om att till 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling som utrotar fattigdom, genererar en god välfärd för alla människor och skyddar vår planet. 

 
Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 

2051.  
Under våren 2016 togs Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland gemensamt fram av privatpersoner och alla 

samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax. Vid Forum för samhällsutveckling i februari 2016 inleddes ett 

intensivt arbete för att skapa agendan. Alla på Åland bjöds in till en visions-workshop, där 96 personer arbetade fram 
underlaget till visionen. Därefter ombads en expertpanel, bestående av 59 personer, att formulera förslag till 

strategiska utvecklingsmål som bedömdes vara av avgörande betydelse för förverkligandet av visionen. Därpå följde 
ett omfattande analysarbete. Utifrån underlagen arbetades utkast till vision och strategiska utvecklingsmål fram. 

Utkasten diskuterades i flera olika gruppkonstellationer, bland annat anordnades öppna möten för alla på Åland. 
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland manifesterades i september 2016 och sedan dess pågår förverkligandet 

av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. I utvecklings- och 
hållbarhetsarbetet delar hundratals människor och organisationer. Europeiska kommissionen utsåg Åland och 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan till vinnare av European Sustainability Award 2019 i kategorin för samhällen upp 
till 100 000 personer. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är den enda bland de sju vinnarna som är från 

Norden.  
 

Många organisationer arbetar med att ta fram färdplaner och har möjlighet att få rådgivning av ledande hållbarhetslots 
inom nätverket bärkraft.ax, men det finns ett behov av lättillgängliga praktiska exempel för en bredare spridning hos 

gemene man. 
 

4. MÅL Sätt mål och delmål (SMART). Vad ska vi göra för att komma till resultatet? Hur ska vi ta oss dit? 

- Ta fram korta videoklipp kopplade till de sju utvecklingsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan (minst två 

per mål), i form av åländska personporträtt med engelsk text för att synliggöra praktiska exempel på hur 

privatpersoner och småföretagare tillämpar hållbarhet i sitt vardagsliv. 

Videoklippen kommer att finnas på bärkraft.ax, leader.ax samt även sprids i sociala media av t.ex. Företagsam 

skärgård, Skördefestens vänner och utanför Åland.  



 

- Projektet arrangerar ett sk. Schnippeldisco (gemensam matlagning på vad som annars skulle blivit matsvinn, 

med musik) på Skördefesten där videomaterialet och projektet synliggörs.  

- Gemensamma resor till bland annat Västerbottens hållbarhetsvecka tillsammans med samarbetspartners från 

Österbotten i inspirationssyfte och informationsspridning.  

- Ta emot studiebesök från Österbotten för att presentera Ålands hållbarhetsarbete och skapa nätverk. 

Österbotten har ett direkt mål i sin del av projektet att skapa en Hållbarhetsvecka. 

- Inspirera till att skapa en hållbarhetshelg/vecka i minst en av åländska skärgårdskommunerna i anslutning till 

Skördefest-helgen.  

5. MÅLGRUPP För vem är projektet? Hur når ni målgruppen och hur involverar ni dem? 

Privatpersoner, småföretagare 

6. PLANERING & RESURSFÖRDELNING  

Vilka resurser har vi? Person- och ekonomiska resurser. Handlingsplan – vad ska göras? När? Hur? Vem gör vad?  

Budget (kan skrivas på baksidan) 

För projektet anlitas en projektledare på köptjänst. Deltagare i projetket kan bidra med talkotimmar och övrig privat 

finansiering bekostas av Lokalkraft Leader Åland eller andra privata bidrag. 

Projektledning 15000 

Video  15000 

Översättning 2000 

Marknadsföring 5000 

Resekostnader 9500 

Traktering  1000 

Talkoarbete (videodeltagare) 2000 

Totalt 49500 

  

Leaderstöd 80 % 39600 

Talkoarbete 2000 

Privat finansiering 7900 

Totalt 49500 
 

7. ÖVRIGT 

 

 

 Vi har tagit del av EU:s regler om stödets synlighet och informerar om stödet med en skylt och/eller digital logotyp 
 Vi har tagit del av information om arbetsdagblöcker.och underskrivna talkotimlistor. 

 

UNDERSKRIFT 

Namn:  

Alexandra de Haas 

 

Datum: 

30.05.2019 

 


