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Genomförandet av Ålands strukturfondsprogram Investering för tillväxt och 

sysselsättning 2016 (Sammanfattning för allmänheten)  

 

Kommissionen godkände Ålands strukturfondsprogram med finansiering från två fonder, 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) den 17 

december 2014. Programmets strategi är koncentrerad till två insatsområden 

”Entreprenörskap och innovation” (Eruf) och ”Delaktighet och kompetens” (ESF). 

Målsättningen är att utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka 

sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten, att förnya och diversifiera det 

åländska näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande 

samhälle.  

 

Programmet som omfattar ca 10 miljoner euro finansieras till hälften från fonderna och den 

andra hälften från Ålands landskapsregering. Det privata näringslivet beräknas bidra 

ytterligare med drygt två miljoner euro.  

 

Vid utgången av år 2016 har landskapsregeringen fattat beslut om drygt 6,3 miljoner euro 

eller 63 procent av programmets finansieringsram. 41 procent av budgeten med 

delfinansiering från regionalfonden och 82 procent av budgeten med delfinansiering från 

socialfonden är bunden. Eftersom drygt 3 miljoner euro är öronmärkt till Ålands Utvecklings 

Ab som förvaltare av finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital” är budgeten för 

projektstöden (Eruf) i sin helhet uppbokad.  

 

Under det andra genomförandeåret har EU-delfinansierade utbetalningar påbörjats och 

verkställts till de slutliga stödmottagarna.  Vid utgången av år 2016 uppgår betalningarna till 9 

procent av programmets finansieringsram varav 10 procent till insatsområde Entreprenörskap 

och innovation (Eruf) och 9 procent till insatsområde Delaktighet och kompetens (ESF). Det 

har ännu under året inte verkställts betalningar mellan det utsedda riskkapitalbolaget och 

slutliga mottagare (företag) och för tekniskt stöd.  

 

Utifrån de uppställda målsättningarna i de beviljade projekten uppgår det totala antalet 

deltagare till drygt 800 jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Antalet redovisade deltagare 

vid utgången av året uppgår till 512 stycken. Den förväntade måluppfyllelsen från de 

pågående projekten i förhållande till programmets målsättning om totalt 1 480 deltagare är 

tillfredsställande. 

 

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 2016 har 45 företag 

få ta del av de pågående projektens aktiviteter och kunskapsstöd. Sju av de deltagande 

företagen avser introducera en ny produkt/tjänst för marknaden.  Eftersom projekten pågår 

flera år är det ännu för tidigt att uttala sig om de slutliga resultaten. 

 

I jämförelse med tidigare programperioder har en ny finansieringsform introducerats i form av 

ett s.k. finansieringsinstrument (offentligt riskkapital) som kompletterande verktyg till direkta 

bidrag. Under 2016 har Ålands Utvecklings Ab som förvaltare av instrumentet investerat 

offentligt riskkapital i form av ägarkapital till två åländska företag. 

 

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

konkurrens i små och medelstora företag på Åland. Insatserna med finansiering från 
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socialfonden är fokuserade på individens möjligheter att utveckla sina förutsättningar, 

möjligheter, färdigheter och kompetens på arbetsmarknaden.  

 

Landskapsregeringen utlyste programmets andra ansökningsrunda under våren 2016 för 

projekt med finansiering från socialfonden. Under hösten 2016 utlystes finansiering för 

projekt med delfinansiering från regionalfonden med anknytning till innovationsprocesser 

ifråga om utveckling av företags konkurrenskraft genom tillämpning av kostnadseffektiva 

energieffektiviseringsåtgärder och kunskapshöjning om miljöledningssystem.   

 

Ålands Teknologi- och energicentrum (Åltec) beviljades finansiering om totalt 79 683 euro 

vilket motsvarade de kvarvarande fria medlen i programmet för det särskilda målet att stödja 

kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader.  Åltec 

bedriver under 2016-2017 ett utvecklingsprojekt med fokus på att förstärka konkurrenskraften 

hos den breda basen av SMF. Målet är ett gynnsamt företagsklimat där uppkomsten av nya 

företag och affärsprojekt främjas och där även redan etablerade företag utvecklas utifrån den 

kärnkompetens som finns i företaget eller regionen i enlighet med smart specialisering. 

Projektet består av två fokusområden: Utveckla energirådgivningstjänster och Åland som 

testområde för smarta energisystem. 

 

Under 2016 beviljades fyra nya projekt finansiering delfinansierat från Europeiska social-

fonden.  83 deltagare förväntas delta i de nya projekten. 

 

Ålands Miljöservice (Mise), kommer under 2017 efter en förstudie genomförd 2015-2016 att 

påbörja ett huvudprojekt, ett ”returhus” för återvinning av textil minska andelen textil i den 

brännbara fraktionen. Mottagningen bemannas och erbjuder marginaliserade grupper såsom 

inflyttare möjlighet att minska avfallsmängderna genom att förbereda detta för 

återanvändning och på så sätt delta och integreras i det åländska arbetslivet.  

 

Projektet ”Skärgårdsakademin” drivs av Företagsam skärgård r.f. och pågår fram till medlet 

av år 2019.  Projektet skall fortbilda företagare (och eventuellt kommunalt anställda) inom 

främst IKT. Fortbildningen kommer att ske genom gemensamma seminarier. Utbildningen 

skall vara skräddarsydd för varje deltagares behov och förutsättningar och kommer att ske 

framförallt i form av personlig handledning vid den lärandes egen utrustning. 

 

Projektet HÅY som pågår till utgången av år 2019 strävar efter att bidra till att Ålands 

yrkesgymnasium utvecklas till en skola i tiden där nya sätt att utveckla kompetensen hos de 

studerande gynnar det livslånga lärandet. Projektet syftar till en flexibel men bestående ny 

utbildningsansats där digitala utbildningsverktyg, ett entreprenöriellt tänkande och arbets-

livets medverkan i utbildningen är centrala framgångsfaktorer. Signalerna till 

utbildningsarrangörer är tydliga. Skolan måste samarbeta mer med näringslivet och det är 

viktigt med en dialog om undervisningens utveckling. Genom projektet ges det möjlighet till 

lärare, studerande och företag att utvecklas tillsammans. 

 

Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering driver projektet vägledning 

på Åland med målsättning att skapa ett system som tryggar likvärdig vägledning som inte är 

kopplad till ålder, utbildnings-, eller arbetsplats eller övrig livssituation. Avsikten är att 

utveckla kunskapen och förbättra kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, 

produktiviteten och innovationskapaciteten samt att förnya och diversifiera det åländska 

näringslivet och att bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle.  
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Under året har de projekt vilka beviljades finansiering 2015 påbörjat sina aktiviteter och 

projektägarna erhållit betalningar för sina redovisade utgifter.  

 

Business Lab Åland startade upp sin verksamhet redan 2015 och har under 2016 fortsatt med 

breda antagningsområden för nyföretagare med kreativitet och innovationer inom alla 

områden. Inom ramen för projektet har man jobbat för att knyta samman Högskolan på Åland 

med entreprenörskap. Inom projektet har arbete med utveckling av produkter skett inom bl.a. 

försäljning gällande ekologisk mat, en ny turistattraktion samt en webbaserad transporttjänst 

med huvudkontor på Åland.  

Högskolan på Åland driver även projektet ”Åland Sailing Robots” ett tvärvetenskapligt 

projekt som knyter samman bland annat maskinteknik, sjöfart, elektroteknik och 

informationsteknik. Under 2016 har en marknads- och konkurrentanalys liksom 

litteraturstudier genomförts kring marina sensorer. Seglande robotar har potential att bli ett 

kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för havsforskning, övervakning och vissa 

transporter. Projektet som utvecklas i samarbete med forskningsexpertis och företagare ska 

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

projektet har åländska företagare involverats inom relevanta branscher och information 

lämnats till forskare och aktörer inom havsforskning utomlands för att förstärka det 

internationella samarbetet.  

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

åländska företagen. Målgrupperna för projektet är entreprenörer med nya idéer samt 

etablerade företag som vill expandera. Under 2016 har projektet involverat ett trettiotal 

företag som erbjudits kunskapsstöd i form av bl.a. företagsrådgivning. Projektet har också 

under året startat upp Företagarskolan, arrangerat ett seminarium ”Agile islands” med över 

400 deltagare, arbetat med nätverk samt genomfört konceptet sommarlovsentreprenörerna 

speciellt riktat till ungdomar.  

 

Välgörenhetsorganisationen Emmaus Åland r.f., driver ett returcafé som erbjuder 

arbetsträning och arbetspraktik för långtidsarbetslösa personer och ger deltagarna ett arbete. 

Kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete sker i samarbete med Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Under 2016 har en första grupp 

genomgått den första delen av tre och är nu inne i andra delen och ute på praktik. En andra 

grupp har startat under året.  

 

Under hösten 2016 började den första gruppen studerande sin utbildning i det fleråriga 

projektet som drivs av Medborgarinstitutet och som ska snabba upp inträdet på 

arbetsmarknaden. Målgruppen är inflyttade med utbildning vilka erbjuds svenskundervisning 

med praktik ute på arbetsmarknaden. Projektet skapar samtidigt med hjälp av digitalisering 

nya läromedel anpassade efter åländska förhållanden.  

 

Med projektet ”Välkommen in” jobbar Ålands näringsliv för ökad kompetens inom 

kundservice och försäljning hos anställda inom främst serviceföretag men även övriga 

branscher, vilket i sin tur skapar en märkbar skillnad i företagens servicenivå. Projektet har 

varit framgångsrikt och lockat  ca 500 deltagare som fått möjlighet att höja sin kompetens. 

Företag som haft anställda med i projektet har också rapporterat om en märkbart ökad 

omsättning i det egna företaget. 

 

Inom vuxenenheten vid Ålands Gymnasium genomförs två fortbildningsprojekt. Det ena 

projektet sker i samarbete med hela Svenskfinland under åren 2015-2019 och riktar sig till 
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mathantverkare på Åland, där en ny examensgivande kurshelhet erbjuds. Den första kullen av 

mathantverkare fick sin examen 2016 och på våren 2017 fortsätter projektet med en andra 

grupp.  Det andra projektet syftar till att fortbilda fler yrkeslärare till examensmästare och 

samtidigt skapa ett system för hur denna fortbildning ska gå till i fortsättningen (2015-2018). 

Projektet har under 2016 genomfört flera utbildningar och nått ca hälften av sin målgrupp. 

 

Inom ramen för uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften 

driver ett företag inom livsmedelsindustrin ett projekt där hela personalen involverats i 

fortbildning för kvalitetssäkring och miljöcertifiering. 

 

I den åländska skärgårdens grundskolor pågår ett projekt för att skapa system som kan trygga 

en kvalitativt likvärdig undervisning i elevens närmiljö. Genom användning av befintlig ny 

teknik på ett nytt och mer effektivt sätt ska skolorna kunna ta del av varandras undervisning. 

Den nya metoden att undervisa följs upp av forskare knutna till universitet.  

 

För att förenkla administrationen för stödmottagarna har landskapsregeringen inför 

programperioden infört förenklade kostnadsmodeller, vilka tillämpas av flertalet sökande. 

Avsikten är att underlätta den konkreta redovisningen av de kostnader som upparbetas inom 

projektet och som är ett krav för utbetalning av projektstöd.  

 

Under slutet av året upphandlade landskapsregeringen en utvärdering av programmet. 

Uppdraget gick till Nordregio som är ett nordiskt forsknings-, rådgivnings- och analysinstitut 

i Stockholm med bred erfarenhet av bl.a. utvärderingsuppdrag och utvärderingar ur ett 

internationellt perspektiv. Ett centralt element i programgenomförandet är att med hjälp av en 

utvärdering av effekterna bedöma hur stödet från strukturfonderna har medverkat till målen i 

programmet. Uppdraget kommer att delrapporteras två gånger och en tredje gång med en 

slututvärdering då programmet avslutas. 

 

 


