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LANDSBYGDENS
UTVECKLINGSPROGRAM GER
VERKTYG FÖR ATT MÖTA BEHOVEN
I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD
Jordbrukare, landsbygdsföretag, utvecklare av landsbygdsmiljöer och
tjänster och landsbygdsboende som vill förbättra någonting i närmiljön, kan
ha nytta av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
En levande landsbygd är Finlands trumfkort inför framtiden!
Drygt 8 miljarder för en bättre landsbygd
Programmets verktyg kallas åtgärder. Med hjälp av åtgärderna kan man

> utveckla tjänster och byar
gårdens eller företagets
> utveckla
verksamhet
på miljöarbetet och goda
> satsa
odlingsmetoder på gården

produktionsdjurens
> förbättra
välbefinnande

rådgivning som gäller
> stödja
bl.a. gårdarnas miljöarbete och

>
> bidra till ekologisk produktion
gårdens produktion genom >
> förbättra
byggnadsinvesteringar
>
> göra odling möjlig i våra nordliga
förhållanden

energibesparing
utbilda och sprida information
finna nya samarbetspartner för att
utveckla handlingssätt
arbeta för ortens bästa genom
Leadergrupper

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Det nya programmet startar 2015. Fråga hur du kan få nytta av programmet.
Råd ges av närings-, trafik- och miljöcentralerna,
Leadergrupperna och på Landsbygd.fi
Se hur landsbygdsfinansiering
använts:
Europeanhar
Agricultural
Fund for Rural
Development:
www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot
Europe investing in rural areas

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

