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Kommissionen godkände den 15 december 2017 landskapsregeringens förslag till en liten 

ökning och omfördelning av socialfondens finansieringsram i Ålands operativprogram 

”Entreprenörskap och kompetens” för programperioden 2014-2020.  Programmet som 

delfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 

socialfonden (ESF) har nu genomförts under en tre årsperiod.  

 

Den justerade programbudgeten uppgår till sammanlagt 10 049 000 euro varav hälften 

finansieras från fonderna och den andra hälften från Ålands landskapsregering.   

 

I april 2017 lämnade programmets utvärderare sin första delrapport  

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/str_fond_version_f

inal_nordregio_med_annex_2_0.pdf 

 

I sina slutsatser är utvärderarna försiktiga kring en utvärdering av effekterna av programmet i 

ett så tidigt skede men lämnade rekommendationer kring det fortsatta programarbetet med 

fokus på kommunikationen och information. Nästa delrapport kommer under våren 2019. 

 

Vid utgången av år 2017 har landskapsregeringen fattat beslut om drygt 6,7 miljoner euro 

eller 67 procent av programmets finansieringsram. En femtedel av programbudgeten har 

verkställts och nått slutmottagarna.  

 

Drygt 3 miljoner euro är öronmärkt till Ålands Utvecklings Ab som förvaltare av 

finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital”. Bolaget har hittills investerat riskkapital i 

fem bolag om totalt 0,369 miljoner euro.  Budgeten för projektstöden delfinansierade från 

regionalfonden är i sin helhet uppbokad. Inom ramen för socialfondens insatsområde 

Delaktighet och kompetens återstår en dryg miljon euro att bevilja. 80 procent av budgeten är 

bunden. 

 

Projekten med finansiering från regionalfonden är inriktade på tillväxt, innovation och 

konkurrens i små och medelstora företag på Åland. De preliminära resultaten för projekten 

delfinansierade från regionalfonden visar att dessa är på rätt väg och till vissa delar är resultat 

redan uppnått. Vid utgången av 2017 har 156 små och medelstora företag på Åland få ta del 

av de pågående projektens aktiviteter och kunskapsstöd. 73 av dessa företag är att betrakta 

som nya d.v.s. de har inte varit aktiva på marknaden längre än tre år.  

 

En tredjedel av de deltagande företagen avser introducera en ny produkt/tjänst i företaget och 

lite mindre än 10 procent avser introducera den på marknaden utanför Åland.   

 

Business Lab Åland startade upp sin verksamhet redan 2015 och har under 2017 fortsatt med 

att erbjuda plats för driftiga entreprenörer som vill utveckla sitt företag med tydlig 

tillväxtambition. Deltagarna i projektet erbjuds partnerprogram, individuell och gruppvis 

coachning samt hjälp med marknadsföring och PR.  Arbetsmetoderna har under året 

ytterligare utvecklats med seminarier och agila träffar för att bygga nätverk. Deltagarnas 

produkter har under året utvecklats inom området försäljning gällande digitala applikationer, 

webbaserad transporttjänst och lokala turistkoncept. 

Högskolan på Åland fortsätter samarbetet med åländska företagare och forskningsexpertis 

inom projektet ”Åland Sailing Robots”.  Projektet är tvärvetenskapligt och knyter samman 

bland annat maskinteknik, sjöfart, elektroteknik och informationsteknik. Projektet ska 

resultera i en mobil plattform, som är autonom och använder vind- och sol som energikälla. 

http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/str_fond_version_final_nordregio_med_annex_2_0.pdf
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/str_fond_version_final_nordregio_med_annex_2_0.pdf
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Seglande robotar har potential att bli ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för 

havsforskning, övervakning och vissa transporter. Projektet främjar tillväxt genom samverkan 

med näringslivet. I anslutning till projektet utvecklas en ny produkt, en solpanel som följer 

solen, avsedd för montage på flyttbara/rörliga objekt såsom fritidsbåtar, husbilar eller 

husvagnar.  

Ålands Näringsliv r.f. har skapat en samlande enhet för rådgivning och affärsstöd för de 

åländska företagen. Projektet har efter två verksamhetsår involverat totalt 138 företag vilka 

erbjudits starta eget och företagsrådgivning, affärsnätverk, affärsutveckling och olika 

spetsaktiviteter. Under sommaren har konceptet sommarlovsentreprenörerna lockat ungdomar 

att pröva på företagandet. Ett mentorprogram är under planering och förberedande aktiviteter 

har vidtagits under året.  

 

Ålands Teknologi- och energicentrum (Åltec) har under 2016-2017 bedrivit ett 

utvecklingsprojekt med fokus på att förstärka konkurrenskraften hos den breda basen av SMF. 

Projektet har lagt grunden för att utveckla energirådgivningstjänster inom ramen för 

energikontor på Åland och samtidigt deltagit i arbetet med att lyfta fram Åland som ett 

möjligt testområde för smarta energisystem i ett stort landsomfattande projekt för en smart 

energiplattform.  

 

Inom de områden som finansieras av socialfonden har två projekt slutförts under året. Det ena 

var ett projekt som drevs av Ålands Näringsliv, kallat ”Välkommen in” och som syftade till 

att ge framför allt butiksanställda en kompetenshöjning och ny syn på marknadsföring och det 

andra var ett projekt som lyfte fram möjligheterna kring mera samarbete och samkörning av 

undervisningen i skärgårdsskolorna med hjälp av ny teknik, kallat ”En flexibel grundskola”. 

Sammanlagt 476 personer deltog i ”Välkommen in” medan det andra projektet var ett bygge 

av ett nytt system och således inte hade några direkta deltagare.  

 

Emmaus Åland r.f. driver ett projekt som riktar sig till långtidsarbetslösa och syftar till att få 

ut dem på den öppna arbetsmarknaden genom att skapa praktikplatser hos olika företag. 

Projektet är baserat i storköksmiljö, öppet även för externa gäster med grundtanken att minska 

på matsvinnet.  

 

Inom det särskilda målet som riktar sig till projekt som ska minska risken för marginalisering 

pågick under året två projekt. Det större av dem drivs av Medis och bygger vidare på 

erfarenheterna från två projekt under föregående programperiod. I det nu pågående projektet 

går dock Medis ett steg längre och skapar egna digitala läromedel att användas vid närstudier 

men även på distans. Det andra projektet inom detta särskilda mål är ett projekt som Mise är 

ägare till. Det bygger i sin tur på en förstudie som gjordes 2016 och syftar till att minska på 

avfallet och öka återanvändningsgraden av olika material, i första hand textil. Projektet drivs i 

samarbete med Emmaus och Fixtjänst och pågår tom. juni 2018. 20 procent av 

socialfondsbudgeten är öronmärkt för det här särskilda målet. 

 

Det särskilda målet kallat Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens hos 

arbetskraften har lockat flest ansökningar och under 2017 pågick sex stycken projekt. Det 

ovannämnda projektet ”Välkommen in” ingår i den här gruppen och vidare har ÅCA drivit ett 

projekt som håller på att avslutas. Där har personalen fått en dos kompetenshöjning och det 

har satsats på kvalitetssäkring för att nå nya kunder. Ålands Yrkesgymnasium driver tre 

stycken projekt av vilka två syftar till kompetenshöjning hos lärare och personal genom dels 

skapande av rutiner för utbildning av examensmästare, dels det andra projektet som syftar till 

att skapa förutsättningar för att bedriva undervisningen ur ett mer helhetsperspektiv. Det 
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tredje projektet som ägs av Yrkesgymnasiet har som mål att fortbilda 24 st mathantverkare 

och är ett samarbete med hela Svensk-Finland. Företagsam skärgård driver ett 

kompetenshöjningsprojekt riktat till företag i skärgården. 

 

Det fjärde särskilda målet, Flexibla och relevanta utbildningssystem hade under året två 

projekt. Det ena avslutades under året och resulterade i ett mer flexibelt undervisningssystem 

bland skärgårdsskolorna genom användande av ny teknik. Det andra projektet ägs av Ålands 

landskapsregering och ska skapa ett system som ger studievägledarna mera verktyg för sin 

verksamhet och samtidigt förbättra samarbetet mellan olika myndigheter. 

 

 

 

 


