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ÅLR 2015/7780 Ålands Näringsliv rf
Utveckla framtidens företag - 

från ide till export
01.01.2016 28.02.2021 50,00 % 883 478,91 €

Ålands Näringsliv, en medlemsförening för företag, kommer under åren 2016–2020 genom projekt ”Utveckla framtidens 

företag - från idé till export” att skapa 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. Projektets syfte är att 

tillsammans med samverkanspartners lokalt och internationellt långsiktigt lyfta entreprenörer och befintliga företag till nästa 

nivå, genom att erbjuda dem ett fullständigt rådgivningskoncept. Företagen får hjälp med att utveckla och expandera sin 

verksamhet, även internationellt, på ett och samma ställe. I projektet genomförs bl.a. mentorskapsprogram, nätverk mellan 

företag lokalt och internationellt, affärsutveckling, ungt entreprenörskap, sommarlovsentreprenörskap samt en företagarskola. 

Med proaktiva åtgärder får projektet större genomslag och når nya målgrupper t.ex. kvinnor, inflyttade, ungdomar och mindre 

gynnade samhällsgrupper.  

22100 Finland

067 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

03 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2015/936 Högskolan på Åland Business Lab Åland 01.02.2015 31.12.2021 50,00 % 345 350,00 €

Under 2015-2021 genomförs projektet Business Lab Åland som med en ny metod för Åland syftar till att främja nyföretagande 

och förkorta tiden från idé till kommersialisering för framförallt unga nya företagare. Målsättningen är att främja 

affärsutveckling, tillväxt och innovationer genom att etablera en positiv syn på entreprenörskap bland studerande vid 

Högskolan på Åland och andra, samt aktivt ge företagare verktyg att starta sina företag. Huvudman för projektet är Högskolan 

på Åland och drivs i samarbete med Ålands Näringsliv r.f., Ålands Utvecklings Ab och Ålands landskapsregering.

22100 Finland

067 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser 

01 Att stärka 

forskning, teknisk 

utveckling och 

innovation

ÅLR 2015/7783 Högskolan på Åland Åland Sailing robot 01.01.2016 31.03.2019 50,00 % 349 516,06 €

Högskolan på Åland kommer under åren 2016-2018 att driva ett tvärvetenskapligt projekt, Åland Sailing Robots, som knyter 

samman bland annat maskinteknik, sjöfart, elektroteknik och informationsteknik. Seglande robotar har potential att bli ett 

kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för havsforskning, övervakning och vissa transporter.  I projektet ska en mobil 

plattform, som är autonom och använder vind- och solenergi, utvecklas i samarbete med forskningsexpertis och företagare. I 

projektet ingår att involvera åländska företagare inom relevanta branscher, och att förstärka det internationella samarbetet.

22100 Finland

062 Tekniköverföring och samarbete 

mellan högskola och näringsliv som i 

första hand gynnar små och medelstora 

företag

01 Att stärka 

forskning, teknisk 

utveckling och 

innovation

ÅLR 2016/6476
Ålands landskapsregering/ Ålands 

teknologi- och energicentrum
Energismart Åland 01.10.2016 31.12.2017 50,00 % 79 683,00 €

Ålands Teknologi- och energicentrum 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.

Projektet fokuserar på att utveckla energirådgivningstjänster och informationskanaler genom att använda modellen och 

arbetssättet från de 450 energikontor som finns runt om i Europa.  Projektet ska producera information och tjänster för 

företag, myndigheter, föreningar och hushåll samt medverka till att förverkliga klimatstrategin i praktiken. Den pågående 

energiomställningen berör i praktiken alla. Ny teknik medför kompetensbehov varför utbildningspaket på olika nivåer ska tas 

fram.

Projektet fokuserar även på Åland som testområde för smarta energisystem. Tonvikt läggs på att introducera smarta 

teknologier för lagring av energi med hjälp av dubbelriktad laddning genom att bygga vidare på kompetenshöjande 

klustersamarbete inom det åländska näringslivet och samarbeten med forskningsinstitut och teknologiindustri. Projektet ska 

även arbeta med möjligheterna att använda fiskrens som fordonsbränsle samt granska möjligheterna till att införa transport- 

och logistisksystem.

22100 Finland

069 Stöd till miljövänliga 

produktionsprocesser och 

resurseffektivitet i små och medelstora 

företag

03 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2015/6504 Ålands Utvecklings Ab Offentligt riskkapital 8.2.2015

31.12.2021 

(förvaltningsperiod 

1.1.2022-31.12.2027)

50,00 % 1 449 099,13 €

Finansieringsinstrumentet som erbjuds är ägarkapital eller lån som motsvarar ägarkapital och riktas sig till små och medelstora 

tillväxtföretag med hemort på Åland vilka är i en sådd-, start eller expansionsfas av företagets livscykel och mogna små företag 

med nyutveckling. Åtgärden ska stöda strategin för smart specialisering, vilket innebär att kärnkompetensen på Åland, de 

utvecklingsbara kringeffekterna och spin-off potentialen bearbetas och tillvaratas. Företagens förmåga till förnyelse av 

produkter och marknader stärks och fler produkter och tjänster kommersialiseras.

Syftet är att hjälpa företag att utveckla mer innovativa produkter, processer, och tjänster inklusive marknadsföring samt 

diversifiera den regionala ekonomin genom nya verksamheter med hög tillväxt. Med innovation avses förnyelse i vid 

bemärkelse. Projekt som innehåller produkt- och/eller processinnovationer, som stöder innovationsstrategin för smart 

specialisering på Åland kan erhålla finansiering. Produktinnovationer omfattar materiella varor och/eller immateriella tjänster. 

Processinnovationer kan vara teknologiska och/eller organisatoriska sätt att producera varor och tjänster. Innovationer är inte 

bara den slutliga produkten utan det omfattar också själva innovationsprocessen som kan bestå av tillverkningsmetoder, 

affärsidéer och annat icke–materiellt.  Även idéer som det inte skulle kunna gå att ”skyddsmärka” alternativt patentera kan 

utgöra innovationer.

22100 Finland

067 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser 

01 Att stärka 

forskning, teknisk 

utveckling och 

innovation

ÅLR 2018/4426 Energi- och Miljötekniska Föreningen 
Kompetenshöjande och 

miljöbesparing
2.9.2018 20.12.2019 50,00 % 301 428,00 €

Syftet med projektet är att höja kompetensen på anställda inom de olika medlemsföretagen. Säkerhet och miljösäkerhet är 

nyckelord.
22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2015/7788 Emmaus Åland r.f. Emmaus returcafé 1.1.2016 31.12.2018 50,00 % 973 376,60 €

Målsättningen är att integrera långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Detta ska göras genom kompetensutveckling, 

individuellt stöd och praktiskt arbete. Den direkta målsättningen är att deltagarna ska få jobb eller utbildningsplats efter att ha 

deltagit i projektet. På så sätt minskas även risken för utanförskap. Målsättningen är även att hitta system och arbetsmetoder 

för att fånga upp inaktiva (icke arbetssökande) utanför de nuvarande systemen eftersom det idag finns en grupp personer 

som varken har jobb, utbildning eller är arbetssökande.

22100 Finland

102 Tillgång till anställning för 

arbetssökande och icke-

förvärvsarbetande, inklusive 

långtidsarbetslösa och personer långt 

från arbetsmarknaden, även genom 

lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till 

arbetskraftens rörlighet

08 Att främja hållbar 

och kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens 

rörlighet

ÅLR 2018/5016 Emmaus Åland r.f. Växtkraft 1.1.2019 31.12.2020 50,00 % 309 937,60 €

Emmaus Ålands nya projekt ska således ta erfarenheterna från projekten "Emmaus returcafé", "Gardens och Possibilities" och 

"Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland" för att skapa hållbara metoder och verksamheter med syfte att öka 

delaktigheten bland marginaliserade grupper på Åland.

22100 Finland

109 Aktiv inkludering, inklusive för att 

främja lika möjligheter och aktivt 

deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten 

09 Att främja social 

delaktighet, bekämpa 

fattigdom, och 

diskriminering 

ÅLR 2020/10020 Emmaus Åland r.f. Växtkraft 2.0 1.1.2021 31.12.2022 50,00 % 300 000,40 €

Vi kan konstatera att arbetsmarknadsläget idag ser annorlunda ut och att gruppen arbetslösa och utsatta ökat betydligt på 

kort tid. Coronaläget och dess restriktioner ger en synbar negativ effekt på våra deltagares psykiska och fysiska hälsa. Extremt 

viktiga faktorer för att bibehålla god hälsa är social gemenskap, meningsfulla aktiviteter, fysisk aktivitet och goda matvanor.

22100 Finland

109 Aktiv inkludering, inklusive för att 

främja lika möjligheter och aktivt 

deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten 

09 Att främja social 

delaktighet, bekämpa 

fattigdom, och 

diskriminering 

ÅLR 2016/4152 Företagsam Skärgård rf Skärgårdsakademin 1.7.2016 31.12.2020 50,00 % 381 910,40 €

Projektet ”Skärgårdsakademin” baserar sig på förprojektet ”Skuta” som pågick 2008-2009. Projektet skall fortbilda företagare 

(och eventuellt kommunalt anställda) inom främst IKT. Fortbildningen sker genom gemensamma seminarier. Tanken är att 

utbildningen skall vara skräddarsydd för var och en deltagares behov och förutsättningar och ske framförallt i form av 

personlig handledning vid den lärandes egen utrustning

22710 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 



ÅLR 2017/2912 Inpex ab
Kompetensutveckling Inpex 

2017-2020
1.7.2017 31.12.2020 50,00 % 4 001,97 €

Syftet med projektet är att tillgodose befintliga kundkrav, men också kvalificera Inpex hos fler nya kunder. Dessutom ska en del 

av arbetstiden i framtiden alltid dedikeras till ständigt lärande. Kvalitetssäkring och hållbart tänkande är nyckelord.
22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2015/7756 Medborgarinstitutet.
Flex-In, en flexibel väg till 

inklusion
1.11.2015 31.9.2019 50,00 % 634 002,60 €

Projektet skall förverkliga ett kurssystembygge som består av ett flexibelt studiematerial för undervisning i svenska för 

inflyttade där material om Åland och det åländska samhället ingår, samt genom föreläsningarna öka ömsesidig förståelse för 

olika kulturer. Detta system skall underlätta studiemöjligheter speciellt för de inflyttade för vilka de redan existerande kurserna 

inte lämpar sig eller till vilka inflyttade inte har möjlighet att få delta.

22100 Finland

109 Aktiv inkludering, inklusive för att 

främja lika möjligheter och aktivt 

deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten 

09 Att främja social 

delaktighet, bekämpa 

fattigdom, och 

diskriminering

ÅLR 2015/7784 Ålands Miljöservice k.f. Returhuset 3.8.2015 31.3.2016 50,00 % 9 700,00 €
Mise vill undersöka möjligheten till ett ”Returhus”. Returhuset innebär en byggnad (som Mise hyr) där det finns mottagning, 

verkstad och butik. Det kan också finnas utrymme för café, utställningar, konferens-/utbildningsutrymme. 
22100 Finland

109 Aktiv inkludering, inklusive för att 

främja lika möjligheter och aktivt 

deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten 

09 Att främja social 

delaktighet, bekämpa 

fattigdom, och 

diskriminering 

ÅLR 2016/5184 Ålands Miljöservice k.f. Mise textilprojekt 1.6.2017 30.6.2018 50,00 % 56 546,00 €

Projektet bygger på en förstudie utförd 2016 vilken syftade till att undersöka möjligheten till ett ”Returhus”. Det nu ansökta 

huvudprojektet bygger vidare på det och nu skapas en returfunktion för textil genom samordning av och på så sätt minska 

andelen textil i den brännbara fraktionen. Samtidigt skapas synergieffekter genom att skapa arbetsuppgifter för 

marginaliserade grupper.

22100 Finland

109 Aktiv inkludering, inklusive för att 

främja lika möjligheter och aktivt 

deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten 

09 Att främja social 

delaktighet, bekämpa 

fattigdom, och 

diskriminering 

ÅLR 2015/7786 Ålands landskapsregering UKA
En flexibel grundskola i 

skärgårdsmiljö
1.8.2015 31.10.2017 50,00 % 166 000,00 €

Tekniken finns idag för att undervisa på distans, men det finns ett utvecklingsbehov när det gäller att hitta metoder och 

arbetssätt, och som också tar i beaktande elevernas behov av sociala sammanhang. Även inom andra undervisningssektorer 

finns behov av utvecklade arbetssätt och -metoder och de kan dra nytta av resultaten från detta projekt.

22100 Finland

118 Förbättra utbildningens relevans för 

arbetsmarknaden, underlätta 

övergången från utbildning till arbete, 

förstärka yrkesutbildningssystemen och 

deras kvalitet, inklusive genom 

mekanismer för att förutse 

kompetensbehoven, anpassning av 

kursplaner och inrättande och utveckling 

av arbetsbaserade system för lärande, 

inbegripet system med både teori och 

praktik och lärlingssystem

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2018/5055 Ung Resurs rf
En samordnad 

sysselsättningsenhet
1.7.2018 31.12.2020 50,00 % 294 683,00 €

Syftet med projektet är att verka för att arbetsmarknaden blir mer tillgänglig för unga NEETs och för övriga långtidsarbetslösa 

med behov av stöd. Detta genom att i projektet arbeta med ett flexibelt och intensivt stöd till den enskilde i vardagen för att 

på så sätt ge så goda förutsättningar som möjligt att pröva på ett passande arbete/praktik/sysselsättning. Vi möter personer 

med skiftande behov och förut-sättningar. En del står lite längre från arbetsmarknaden, medan andra har förutsättningar att 

klara av ett arbete, men med lite stöd. På längre sikt minskas stödet i takt med att personen blir mer säker och självständig. Vi 

strävar till att arbeta både i hem- och närmiljön samt på arbetsplatsen, med olika och individuellt utformade insatser, med 

syfte att långsiktigt, hållbart och samhällsekonomiskt gynnsamt få ut fler personer i arbete eller studier.

22100 Finland

102 Tillgång till anställning för 

arbetssökande och icke-

förvärvsarbetande

08 Att främja hållbar 

och kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens 

rörlighet

ÅLR 2015/2663 Ålands Centralandelslag Hållbar utveckling 1.7.2015 31.3.2017 50,00 % 54 173,20 €
Syftet med projektet är att implementera hållbart tänkande i organisationen för att säkerställa företagets fortlevnad och 

lönsamhet.
22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande

ÅLR 2015/7782 Ålands Näringsliv Välkommen in 1.7.2015 30.6.2017 50,00 % 362 526,0000 € Skapa märkbart ökad kompetens om kundservice och försäljning i branscherna 22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

ÅLR 2015/7787 Ålands gymnasium
HÅY, Helhetsundervisning vid 

Åland gymnasium
1.1.2017 29.2.2020 50,00 % 231 000,00 €

Projektet HÅY 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 arbetslivets 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 detta projekt ges det möjlighet till lärare, studerande och 

företag att utvecklas tillsammans.

22100 Finland

118 Förbättra utbildningens relevans för 

arbetsmarknaden, underlätta 

övergången från utbildning till arbete, 

förstärka yrkesutbildningssystemen och 

deras kvalitet, inklusive genom 

mekanismer för att förutse 

kompetensbehoven, anpassning av 

kursplaner och inrättande och utveckling 

av arbetsbaserade system för lärande, 

inbegripet system med både teori och 

praktik och lärlingssystem

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2015/7781 Ålands gymnasium Kustens Mat 1.8.2015 31.12.2019 50,00 % 447 603,00 €

Projektets huvudsakliga mål är att erbjuda deltagarna en ny examensgivande kurshelhet inom mathantverk. Deltagarna ska 

utbildas för att höja kunskapsnivån inom livsmedelsförädling, produktutveckling och företagsamhet. Utbildningen ska utveckla 

ett närproducerat och tillgängligt produktutbud som kännetecknas av smak, kvalitet och identitet. Det handlar om produktion 

via naturliga processer och råvaror med sikte på en hållbar, miljömedveten verksamhet. Man utgår från traditioner, som 

utvecklas och förfinas med hjälp av kunskap och innovation. På så vis tillmötesgås efterfrågan på lokala produkter som är 

framtagna och utvecklade utan onödiga tillsatsämnen. Att kunna ge marknaden kvalitet co produkter med ett tydligt ursprung 

och som håller hög standard. Deltagarna får även kunskaper i marknadsföring och vikten av att förpacka produkterna på ett 

säljbart sätt.

22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2015/7757 Ålands gymnasium
VÅG – Vuxenutbildning i Ålands 

Yrkesgymnasium
1.11.2015 31.9.2019 50,00 % 513 884,00 €

Projektet har till syfte att utveckla hållbara strukturer för det livslånga lärandet där arbetet med att jobba kundorienterat 

genomsyrar verksamheten. De bärande tankarna i utvecklingen av vuxenutbildningen är att den enskilde individens 

förutsättningar tillsammans med arbetsmarknadens kompetenskrav ska vara styrande för utbud och planering. 

Vuxenutbildningen ska ha en gränsöverskridande roll som en del av utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social-, kultur-, 

och integrationspolitiken. En samsyn och en samverkan mellan myndigheter, näringsliv, organisationer bör eftersträvas för att 

förverkliga lärande och kompetensutvecklingen.

22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 



ÅLR 2016/4156
Ålands landskapsregering/Utbildnings- 

och kulturavdelningen
Vägledning  på Åland 1.1.2017 31.7.2019 50,00 % 170 900,00 €

Syftet med projektet är att alla invånare på Åland ska stödas i det livslånga lärandet för att i förlängningen ha den kompetens 

som krävs för ett meningsfullt arbete. Syftet är också att skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande 

vägledning som inte är kopplad till ålder, utbildnings- eller arbetsplats eller övrig livssituation.

22100 Finland

118 Förbättra utbildningens relevans för 

arbetsmarknaden, underlätta 

övergången från utbildning till arbete, 

förstärka yrkesutbildningssystemen och 

deras kvalitet, inklusive genom 

mekanismer för att förutse 

kompetensbehoven, anpassning av 

kursplaner och inrättande och utveckling 

av arbetsbaserade system för lärande, 

inbegripet system med både teori och 

praktik och lärlingssystem

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2014/9939 Ålands landskapsregering Tekniskt Stöd 1.1.2015 31.12.2021 50,00 % 399 640,00 €
Syftet med projektet är att administrera det åländska strukturfondsprogrammet ”Entreprenörskap och kompetens” vilket 

erhåller EU-bidrag från både Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och från Europeiska Socialfonden (ESF).
22100 Finland

121 Planering, genomförande, 

övervakning och inspektion

122 Utvärderingar och studier

123 Information och kommunikation

ÅLR 2021/3238 Optinova Ab Optinova Academy 20.9.2020 31.12.2022

50,00 %

58 860,00 € Fortbildning av personalen under pandemin. Syftet är att ha en mer välutbildad personal som kan möta framtida utmaningar. 22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2021/279 Högskolan på Åland Åland Gear Up 1.8.2021 30.6.2023

50,00 %

225 260,00 €

I spåret av pandemin står turismbranschen inför en stor utmaning med ett ändrat kundbeteende och -mönster. Detta kommer 

att kräva en omställning för turismföretagen för att öka sin konkurrenskraft och fortsatt a lönsamhet.  Omställningen sätter 

krav på att höja kompetensen i företaget 22100 Finland

117 Stärka lika tillgång till livslångt 

lärande för alla åldersgrupper i formella, 

icke-formella och informella 

sammanhang, höja arbetskraftens 

kunskaper, färdigheter och kompetens 

och främja flexibla utbildningsvägar 

inklusive genom yrkesvägledning och 

validering av förvärvad kompetens

10 Att investera i 

utbildning, 

vidareutbildning och i 

yrkesutbildning för 

kompetens och 

livslångt lärande 

ÅLR 2020/6698 Mariehamns Tryckeri Ab Likviditetsstöd 4.9.2020

50,00 %

26 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

067 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

03 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/7199 Park Alandia Hotell Ab Likviditetsstöd 24.9.2020

50,00 %

160 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/7201 Ecomar Ab Likviditetsstöd 1.10.2020

50,00 %

28 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/8803 Alandia Tourist Trade Ab Likviditetsstöd 13.11.2020

50,00 %

50 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/3521 Ålands Turisminvest Ab Likviditetsstöd 29.5.2020

50,00 %

100 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/3834 Silverskär Ab Likviditetsstöd 27.5.2020

50,00 %

40 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/3862 Stallhagen Ab Likviditetsstöd 25.5.2020

50,00 %

100 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/3475 Matkreatören i Mariehamn Ab Likviditetsstöd 28.5.2020

50,00 %

90 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/3309 Mariepark Ab Likviditetsstöd 29.5.2020

50,00 %

200 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/3258 Åland Hotel Group ÅHG Ab Likviditetsstöd 29.5.2020

50,00 %

200 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).



ÅLR 2020/4854 Eckerö Hotell & Restaurang Ab Likviditetsstöd 11.6.2020

50,00 %

14 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/5263 Studio Klipp Upp Ab Likviditetsstöd 22.6.2020

50,00 %

10 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/5221 SAJ Instrument Ab Likviditetsstöd 24.6.2020

50,00 %

50 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/5710 Strax Kommunikation Ab Likviditetsstöd 10.7.202

50,00 %

30 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/4177 Restaurang Nautical Ab Likviditetsstöd 29.5.2020

50,00 %

40 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2020/9346 Stallhagen upplevelser Likviditetsstöd 8.12.2020

50,00 %

16 000,00 €

Bidrag i form av rörelsekapital till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats 

negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland pga COVID-19 utbrottet. 22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/938 Sandösunds Produkter   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 9.2.2021

50,00 %

10 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/937 Sandösunds Produkter   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 9.2.2021

50,00 %

10 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/1095 Svinö Stugby Ab   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 15.2.2021

50,00 %

15 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/1007 Holmströms Stugor   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 15.2.2021

50,00 %

10 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/1177 Cikada Ab   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 4.3.2021

50,00 %

28 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/935 Norrö Ab   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 12.2.2021

50,00 %

40 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/969 Eckerö Camping & Stugor Ab   Likviditetsstöd, tilläggsstöd 1.3.2021

50,00 %

10 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/1253 Visit.ax Likviditetsstöd, tilläggsstöd 15.2.2021

50,00 %

10 060,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/1963 Silverskär Likviditetsstöd, tilläggsstöd 9.3.2021

50,00 %

40 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).



ÅLR 2021/3057 Ålands Turisminvest Ab Likviditetsstöd, tilläggsstöd 26.4.2021

50,00 %

100 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/3692 Alandia Tourist Trade Ab Likviditetsstöd, tilläggsstöd 20.5.2021

50,00 %

50 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/2666 Havsvidden management Ab                                                          Likviditetsstöd 20.4.2021

50,00 %

50 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2021/3363                                                                                       Alltvätten Ab                                                                                          Likviditetsstöd, tilläggsstöd 5.5.2021

50,00 %

10 000,00 € Ett tillägg till stödåtgärden likviditetsstöd gällande företag inom logiverksamhet.  22100 Finland

67 Näringslivsutveckling för små och 

medelstora företag, stöd till företagande 

och företagskuvöser  

3 Öka 

konkurrenskraften hos 

små och medelstora 

företag, inom 

jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och 

vattenbruk (för EHFF).

ÅLR 2022/5875 Ålands näringsliv r..f Vi välkomnar fler 1.8.2022 30.9.2023

50,00 %

94 500,00 €

Vi välkomnar fler-projektet syftar till att hjälpa fler in på arbetsmarknaden. Projektet ska skapa förutsättningar för att 

utrikesfödda som befinner sig på Åland ska hitta sin plats och känna tillhörighet och stanna på Åland genom att tillvarata 

kompetensen och bredda möjligheterna till entreprenörskapsstöd för att öka företagandet bland deltagarna. 22100 Finland

109 Aktiv inkludering, inklusive för att 

främja lika möjligheter och aktivt 

deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten 

09 Att främja social 

delaktighet, bekämpa 

fattigdom, och 

diskriminering 

ÅLR 2021/2768 Ålands näringsliv r.f REACT Sommarpraktikant 2021 7.4.2021 31.12.2021 100,00 % 266 636,00 € Projektet ska se till att 220 ungdomar födda mellan 2002 och 2005 har sysselsättning under sommaren på minst fyra veckor. 22100 Finland

102 Tillgång till anställning för 

arbetssökande och icke-

förvärvsarbetande

Främjande av 

krisreparation i 

samband med covid-

19- pandemin och 

förberedande av en 

grön, digital och 

resilient återhämtning 

av ekonomin

ÅLR 2021/3346 Ålands näringsliv r.f

Utveckla framtidens företag 

REACT 28.4.2021 28.2.2023 100,00 % 242 631,00 €

Projektet avser att stärka näringslivet på Åland och att göra åländska företag mer konkurrenskraftiga. Att hjälpa företagare 

med affärsutveckling efter Covid 19-pandemin samt ge råd och stöd till personer som funderar på att starta företag. 22100 Finland

13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i 

samband med covid-19-pandemin och 

förberedande av en grön, digital och 

resilient återhämtning av ekonomin

Främjande av 

krisreparation i 

samband med covid-

19- pandemin och 

förberedande av en 

grön, digital och 

resilient återhämtning 

av ekonomin

ÅLR 2021/3341 Högskolan på Åland REACT Business Lab Åland 28.4.2021 31.12.2022 100,00 % 120 370,00 €

I syfte att främja nyföretagande och förkorta tiden från idé till kommersialisering för framförallt unga nya företagare 

genomförs projektet Business Lab Åland. Målsättningen är att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer genom att 

erbjuda totalt 8 företag bland annat kontor och säljcoaching. Projektägare är Högskolan på Åland och verksamheten bedrivs i 

samarbete med partnerföretag inom finansiering, skatter, redovisning, juridik, prissättning, säljkunskap och 

marknadskommunikation. I projektet ingår även utveckling av ett nytt utbildningsprogram som implementeras med 

högskolans företagsekonomi-program. Projektet ska vidare utreda och göra förarbete för framtidens samarbete kring 

innovationskluster. 22100 Finland 
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ÅLR 2021/9494 Utbildnings- och kulturavdelningen

REACT Nya utbildningar inom 

hållbar energi och teknik 1.1.2022 31.12.20222 100,00 % 97 000,00 €

Syfte med detta projekt är att skapa förutsättningar för att tillhandahålla den tekniska kompetens inom förnyelsebara energi- 

och teknikformer som behövs för att sköta drift, löpande underhåll- och servicearbeten av till exempel vindkraftsturbiner, 

solpaneler och elbilar. Målet är att en ny utbildningsinriktning påbörjas hösten 2022. 22100 Finland

118 Förbättra utbildningens relevans för 

arbetsmarknaden, underlätta 

övergången från utbildning till arbete, 

förstärka yrkesutbildningssystemen och 

deras kvalitet, inklusive genom 

mekanismer för att förutse 

kompetensbehoven, anpassning av 

kursplaner och inrättande och utveckling 

av arbetsbaserade system för lärande, 

inbegripet system med både teori och 

praktik och lärlingssystem
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av ekonomin

ÅLR 2022/2885 Ålands näringsliv r.f REACT Sommarpraktikant 2022 19.4.2022 30.11.2022 100,00 % 197 868,00

Syftet med projektet är att skapa sommarjobb åt ungdomar som annars skulle stå utan sommarjobb sommaren 2022. 

Projektet ger företag incitament att anställa ungdomar som annars under rådande osäkra ekonomiska läge inte skulle få viktig 

arbetserfarenhet. 22100 Finland

102 Tillgång till anställning för 

arbetssökande och icke-

förvärvsarbetande
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19- pandemin och 
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av ekonomin

11 558 624,87


