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1. STRATEGI FÖR DET OPERATIVA PROGRAMMETS BIDRAG TILL 
UNIONENS STRATEGI FÖR SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR ALLA 
OCH FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL 
SAMMANHÅLLNING

1.1 Strategi för det operativa programmets bidrag till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla och för att uppnå ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning

1.1.1 Beskrivning av programmets strategi för att bidra till att uppfylla unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och till att uppnå ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013, artikel 9 om 
gemensamma bestämmelser[1] identifieras elva tematiska mål[2] vilka tillsammans skall 
bidra till unionens strategi Europa 2020. Strategin bygger på tre övergripande 
prioriteringar som skall förstärka varandra: Smart tillväxt, Hållbar tillväxt och Tillväxt 
för alla.

Inom ramen för strategin och de tematiska målen skall de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna[3] (ESI) användas och knytas ihop i ett gemensamt strategiskt 
ramverk för att åstadkomma en koncentrerad och resultatinriktad politik.

I ett positionspapper riktat till Finland inklusive Åland har kommissionen hösten 2012 
identifierat de områden de anser vara prioriterade[4]. För Åland specifikt anser 
kommissionen att Åland bör fortsätta att arbeta med prioriteringarna att förbättra 
forskning, teknisk utveckling och innovation, samt främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet – det senare med särskilt fokus på att underlätta för ungdomar att 
ta sig in på arbetsmarknaden (genom att till exempel använda sig av lärlingsutbildningar) 
och att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Dessutom bör man undersöka 
möjligheten att skapa synergieffekter med stöd till egenföretagare och nyföretagande. 
Större hänsyn bör tas till Östersjöperspektivet. Inom ramen för prioriteringen om att 
främja social inkludering och bekämpa fattigdom kan ESI-fonderna även underlätta för 
människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga att ta sig in på 
arbetsmarknaden.

I utarbetandet av programmet har en genomförd SWOT-analys som grundar sig på en 
socioekonomisk nulägesbeskrivning[5] av programregionen gjort det möjligt att 
identifiera framtida utmaningar och behov. Därefter har strategin och programmets 
målsättning formulerats.

           Utmaningar inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden

På Åland domineras näringsstrukturen av en stark tjänstesektor där i synnerhet sjö-
transporterna tillsammans med ett begränsat antal företag med högteknologisk spets-
kompetens inom industrisektorn och företag inom livsmedelsindustrin bygger upp den 
åländska ”exportekonomin”.
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Åland har ett gynnsamt geografiskt läge mellan två expansiva ekonomiska centra, södra 
Finland och Stockholmsområdet. Närheten till marknaderna skapar bra förutsättningar 
för export och import samt arbetskraftsinvandring, men gör även Åland känsligt för 
konjunkturförändringar.

Utvecklingen under 2000-talet har varit positiv, förutom år 2002 och 2008 då Ålands 
BNP sjönk. Den internationella finanskrisen var en stor bakomliggande faktor till 
nedgången 2008, en annan var utflaggningen av flera passagerarfärjor från åländsk till 
svensk flagga.  Den samlade åländska BNP-tillväxten är ännu enligt preliminära 
beräkningar negativ för såväl 2011 (- 4,3 procent) som 2012 (- 2,0 procent). Prognosen 
för 2013 visar att det samlade värdet av privat och offentlig produktion av varor och 
tjänster i landskapet förväntas fortsätta att minska något även detta år (- 0,6 procent). Det 
är den svaga tillväxten inom det privata näringslivet som håller den samlade BNP-
tillväxten på den negativa sidan. Den offentliga sektorns bidrag till BNP har varit svagt 
positivt[6].

Samtidigt står arbetsmarknaden inför utmaningar inför pågående generationsskiften och 
pensionsavgångar vilket kan innebära en begynnande arbetskraftsbrist vilket i sin tur kan 
få negativa konsekvenser för ekonomin. Prognosen för den kommande 
försörjningskvoten på Åland, med en stigande andel äldre visar också att allt färre skall 
försörja allt fler. År 2011 var 18,9 av den åländska befolkningen 65 år eller äldre och den 
demografiska försörjningskvoten var 54,5. Detta innebär att varje person i arbetsför ålder 
skall försörja sig själv och drygt en person till. Till år 2040 förväntas denna kvot ha stigit 
till 76,0. Det ställer krav på ökad produktivitet och utveckling av samhällsekonomin.

Företagens möjligheter till internationalisering och insatser för att stärka 
produktivitetstillväxt och den externa konkurrenskraften behöver stödas. Entreprenörskap 
och egenföretagande är viktigt för insulära områden som Åland, inte minst ur 
sysselsättningssynpunkt. Det totala antalet företag på Åland uppgick i slutet av år 2012 
till 2 407.

Företagsbilden domineras av fåmansföretag. Inte mindre än 86 procent av företagen 
sysselsätter fyra personer eller färre. Nyföretagandet har visserligen visat en positiv 
trend, speciellt inom företagsklassen med 0-4 anställda, men företagens låga ambitioner 
att expandera är en svaghet som inte gynnar en smart och hållbar tillväxt. Endast ett 
tjugotal företag har mer än 50 anställda, där färjerederierna, bankerna och 
försäkringsbolagen dominerar.

För att företag skall kunna utvecklas och växa behöver de ständigt uppdatera och 
utveckla kunskapsinnehållet i sina verksamheter. Detaljregleringar och byråkrati på flera 
områden upplevs som svårt. De åländska företagen står inför särskilda hinder att ta sig 
utanför den åländska marknaden, bl.a. när det gäller att finna information om marknader, 
potentiella kunder och rätta affärspartners. Hantering av komplicerade frågor som 
utländsk juridik, tvingande avtalsrätt, skiftande tullregler, tekniska föreskrifter och 
standarder, tekniköverföring och immaterialrättsligt skydd är likaså krävande. På sådana 
områden är de små företagen vanligen mindre rustade än storföretagen. Även s.k. 
”vardagsföretag” kan ha svårt när de vill expandera utan att vara tillväxtföretag i 
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traditionell bemärkelse. Företagen är ändå viktiga då de tryggar befintliga och skapar nya 
arbetsplatser. Det finns således ett behov av att även stöda den breda basen av små och 
medelstora företag för att behålla och utveckla konkurrenskraftiga, befintliga 
verksamheter.

Kunskapsutveckling är viktig för att sprida information och tillämpningar av 
innovationer. Lösningen är att satsa på smart specialisering och förmåga att utnyttja de 
lokala tillgångarna, men resultatet måste även ha en marknad. För att möjliggöra 
internationalisering finns det ett behov av att skapa miljöer för idéer att utvecklas till 
säljbara produkter och tjänster. Nätverk, kluster, mötesarenor inom och utanför Åland 
kan bereda och främja uppkomsten av nya innovativa affärsidéer och koncept. 
Samarbeten med universitet och högskolor är viktiga för en dynamisk kunskapsekonomi. 
Samverkan mellan företag och mellan företag, universitet och högskolor samt andra 
samhällsorganisationer behöver utvecklas.

Positiva attityder till entreprenörskap, innovation och risktagande bör uppmuntras för att 
locka nya potentiella entreprenörer. Det finns ett behov av att skapa bättre förutsättningar 
för att kunna öka antalet nya företagare med specifika insatser riktade mot kvinnor och 
invandrare i regionen samt mot unga eller vuxna med annan bakgrund. Att kvinnornas 
andel av företagarna, vilken uppgår till ca 30 procent, över tid inte nämnvärt vuxit är en 
svaghet.  Goda erfarenheter från föregående period finns från de projekt där 
organisationer tagit på sig ett ansvar för ett flertal företag att utveckla förutsättningarna 
för företagande och i synnerhet att lyfta fram kvinnors företagande som goda förebilder.

Följderna av covid-19-utbrottet med början under det första kvartalet år 2020 har 
påverkat Åland på ett sätt som saknar tidigare motsvarighet. Utöver de omedelbara 
effekterna på rörlighet och handel har dessa exceptionella händelser också påverkat 
verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag samt stora företag inom 
alla sektorer. Den exceptionella karaktären av COVID-19 utbrottet har inneburit och 
innebär svårigheter för företagen som inte har kunnat förutses, de är av en betydande 
omfattning och sätter företagens normala marknadsförhållanden ur spel. Även bärkraftiga 
företag som är väl förberedda på de risker som är förknippade med den normala 
affärsverksamheten måste kämpa under dessa exceptionella omständigheter, i en sådan 
grad att deras livskraft kan undermineras.

De olika åtgärder som vidtagits av staterna, såsom fysiska distanseringsåtgärder, 
reserestriktioner, karantäner och nedstängningar av verksamhet är avsedda att begränsa 
effekterna av utbrottet. Dessa åtgärder har emellertid en omedelbar effekt på både 
efterfrågan och utbudet av varor och tjänster och drabbar såväl exporterande som 
hemmamarknadsorienterade åländska företag och anställda särskilt inom transport- och 
turismsektorn. Beroendet av den för Åland så viktiga sjöfarten har snabbt visat 
spridningseffekter till landbaserade branscher.

Den pågående folkhälsokrisen har hämmat tillväxten, vilket i sin tur skapar allvarliga 
likviditetsbrister hos programmets målgrupp.  Genom särskilda och exceptionella 
åtgärder är det nödvändigt stödja finansiering av rörelsekapital i små och medelstora 
företag som en tillfällig åtgärd för att verkningsfullt mildra effekterna av folkhälsokrisen.
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En utmaning för en framtida positiv utveckling och konkurrenskraft hos företagen är att 
få en återhämtning i ekonomin efter Covid 19-pandemin och fortsätta utveckla en 
kunskapsbaserad och kunskapsintensiv ekonomi. 

Både det åländska näringslivet och Högskolan på Åland bedriver till viss del forskning 
och utveckling (FoU).  Inom företagen bedrivs FoU som en del av den ordinarie 
verksamheten. Utifrån ett internationellt perspektiv är utgifterna för forskning och 
utvecklingsverksamhet som ett mått på innovationsintensitet jämförelsevis låga bland de 
flesta åländska företagen vilket påvisar ett behov av insatser på området.  Mätt i andelen 
av BNP uppgick år 2009 hela Ålands FoU-satsningar till 0,16 procent. Denna andel är 
mycket låg, och har varit på låg nivå länge. Hela Finlands andel var 3,94 procent av BNP 
samma år. En bidragande orsak till den förhållandevis låga andelen är det åländska 
näringslivets ekonomi med tyngdpunkt på tjänstebaserade näringar i förhållande till 
andra regioner med starkare industriell bas.

För nystartade företag och etablerade små tjänsteföretag inom s.k. nya branscher som 
upplevelseindustrin, omsorg och vård samt för inflyttade och unga företagare som vill 
expandera kan kravet på säkerhet vid anskaffningar av externt kapital utgöra ett hinder. 
Näringslivets diversifiering förutsätter beredskap och kompetens att bedöma olika typer 
av affärsidéer hos myndigheter och finansiärer. Utöver ett behov av att utveckla 
kunskaps- och humankapitalet när det gäller företagens kapitalförsörjningsbehov har det 
visat sig att det finns ett visst behov av marknadskompletterande kapitalförsörjning, inte 
minst beträffande nystartade tjänsteföretag med en ny mer riskfylld affärsidé med 
inriktning på tillväxt. Den åländska kapitalmarknaden fungerar väl när det gäller 
”normala” företagskrediter men tillgången på genuint riskkapital är begränsad.

Erfarenheter från programperioden 2007-2013 visar även att det funnits efterfrågan på 
finansiering för att utveckla affärsidéer men att dessa företag brottats med problem då det 
saknats rörelsekapital för att kommersialisera nya produkter/innovationer på marknaden 
och det krävs resurser för anställande av personal, marknadsföring och kontaktskapande 
verksamhet.

Öriket Åland innefattar vidsträckta skärgårdsområden (kustvatten) med utanförliggande 
öppna havsområden och närmare 400 sjöar. En frisk och ren vattenmiljö är av 
grundläggande betydelse för Åland. Generellt kan sägas att om enbart utsläpp från land 
räknas är de åländska utsläppen relativt låga. Till detta bidrar bland annat att tung industri 
saknas och att ingen el baserad på fossila bränslen produceras på Åland. Det åländska 
samhället är beroende av energitillförsel och är beroende av energiproduktion utifrån.

Åland har idag en låg självförsörjningsgrad när det gäller energi samt en outvecklad 
marknad för små producenter av grön el. Gynnsamma klimat- och väderförhållanden på 
Åland möjliggör dock för en ökad användning av lokala förnybara energikällor, där den 
största utvecklingspotentialen utpekats inom vind- och bioenergi.

För att uppnå EU:s målsättning om ett lågenergi samhälle krävs en kombination av olika 
åtgärder inom effektiveringen parallellt med övergång till förnybara energikällor. För att 
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uppnå verklig effektivitet och för att klara av att bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och ökad användning av energi är långsiktiga energieffektiviseringsprogram en 
möjlighet. Energieffektivisering är en fråga för den enskilde medborgaren och för det 
enskilda företaget då energi effektivisering är ett sätt att sänka energikostnaderna och öka 
konkurrensmöjligheterna

Med beaktande av dels den tematiska koncentration kommissionen efterlyser dels en 
prioritering inom ramen för tillgänglig finansiering bedömer Åland att insatser för att öka 
kunskapen om energieffektiverande åtgärder bland företagen i syfte att stärka deras 
konkurrenskraft utgör de mest kostnadseffektiva och föreslås ingå i programmet medan 
investeringar i infrastruktur för produktion av förnybar energi kan stödas med nationell 
finansiering inom ramen för tillgängliga budgetmedel.

Prioritet 1 med fokus på främjande av innovation kan utifrån en hållbar användning av 
resurser diversifiera den åländska ekonomin genom nya affärsidéer och verksamheter.

En utveckling av tjänstesektorn, ett ökat antal tillväxtföretag samt diversifiering av 
näringslivet med inriktning på export är behov som behöver prioriteras i den framtida 
näringslivsutvecklingen.

Eftersom den stora andelen mikroföretag på Åland står för en betydande del av 
sysselsättningen i privat sektor bör den tillsammans med övriga små och medelstora 
företag ges förutsättningar för återhämtning och ekonomisk tillväxt vilket stöder 
målsättningarna i Europa 2020-strategin (tematiskt mål 3).

Samtidigt behövs utvecklingsinsatser som kan bidra till en ökad BNP-andel för FoU-
verksamhet i enlighet med målsättningarna i Europa 2020-strategin och bidra till en ökad 
förmåga att utveckla innovativa produkter tjänster och tillväxtföretag i en snabbt 
föränderlig miljö såsom de formulerats i rådets landsspecifika rekommendationer 
(tematiskt mål 1).

                      Utmaningar inom ramen för Europeiska socialfonden

Arbetsmarknaden på Åland fungerar till stor del fortfarande enligt traditionellt mönster 
med en låg rörlighet och begränsad förändringsbenägenhet. På grund av Ålands litenhet 
och fortfarande rätt begränsade arbetsmarknad finns det också en risk för kompetensbrist 
och tillgången till behöriga och kompetenta sökande till lediganslagna tjänster inom alla 
sektorer på Åland tenderar att bli låg.

Möjligheter till avancemang, byte av arbetsplats samt personlig utveckling blir dock 
viktigare. Detta ställer krav på att arbetsgivaren anpassar sig till en föränderlig omvärld 
samt ser till att säkerställa den kompetens som behövs i företaget/organisationen. Detta 
förstärker konkurrenskraften hos företagen och främjar en fortsatt diversifiering av den 
åländska arbetsmarknaden. Samtidigt blir öppenheten för fortbildning en fördel bland 
mer mobila unga personer i samhället. Det är därför viktigt att även äldre arbetstagare får 
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kompetenshöjning. Att anställda har rätt kompetens är dessutom av yttersta vikt om 
företagen tänker satsa mera på forskning och utveckling, ett område som hör mera till 
regionalfondens område, men där socialfonden kan bistå genom utbildningsinsatser.

För att kunna följa utvecklingen i omvärlden behövs flexibla och relevanta 
utbildningssystem. Det är också viktigt att utbildningssystemen motsvarar efterfrågan 
genom att ha system som möter behovet av tillräcklig kompetens i vårat samhälle och 
som även ger möjlighet till ett livslångt lärande.  I nuläget finns det en 
läroavtalsutbildning men det är det svårt att hitta undervisningspersonal med rätt 
kompetens för att snabbt kunna starta nya utbildningslinjer utifrån behovet på 
arbetsmarknaden.

Ålands geografi med stad, land och en vidsträckt skärgård ger inte likvärdiga möjligheter 
till deltagande i olika typer av fortbildningar och kompetenshöjande verksamheter eller 
inklusionsfrämjande insatser. Den välutbyggda infrastrukturen för telekommunikation på 
Åland borde därför utnyttjas optimalt för att underlätta deltagandet. Detta bör även tas i 
beaktande vid utvecklingen av nya utbildningssystem.

Europa 2020 strategins kärnområde  är en smart och hållbar tillväxt för alla. För 
Europeiska socialfonden ligger utmaningen i att understödja en hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi dels genom kompetenshöjning av arbetstagare och 
utvecklandet av nya system som  möter marknadens behov. Miljöaspekten är ett av 
urvalskriterierna för att projekt ska få finansiering från fonden. Detta är mer av en 
övergripande version som integrerats i programarbetet och som tas i beaktande vid val av 
projekt och någon exakt andel av medel  kan därför inte anges. I Europa 2020-strategin 
lyfts jämställdheten fram tydligt och som exempel kan nämnas att målsättningen för 
andelen kvinnor i styrelser i börsnoterade företag är 40 procent. Den andelen är för 
tillfället 13,7 procent i hela EU.  Även på Åland är kvinnor en dold resurs och kvinnors 
deltagande i företagsstyrelser och liknande behöver lyftas fram. Av styrelseledamöterna i 
de 20 största företagen på Åland är endast 15 procent kvinnor och bland dessa företag är 
det bara en kvinna som är vd. Kvinnornas löner är fortfarande betydligt lägre än männens 
och i GEM-indexet (Gender Empowerment Measure), som fungerar som ett mått på 
kvinnornas delaktighet som beslutsfattare och tjänstemän i politiken samt näringslivet, 
ligger Åland lägre än alla de nordiska länderna.

Det behövs utvecklingsinsatser för att möta det kunskapsbehov och den flexibilitet som 
efterfrågas på arbetsmarknaden.

Under åren efter den internationella krisen 2008 har arbetslösheten gradvis stigit och i 
augusti 2017 uppgick den relativa arbetslösheten  till 3,4 procent (3,1 procent kvinnor/3,6 
procent män) vilket är en minskning sedan 2013 men fortfarande högre än tiden före 
krisen.  Det relativa arbetslöshetstalet är fortfarande högre bland ungdomar under 25 år 
än för befolkningen som helhet. I augusti 2017 uppgick den till 3,7 procent (3,8 procent 
kvinnor/3,6 procent män). [7]



SV 13 SV

Antalet avhopp från utbildningar[8], däremot, är lågt på Åland jämfört med övriga EU. I 
och med att gruppen arbetslösa ungdomar ökar, påverkas också problematiken med 
mismatchning på arbetsmarknaden eftersom denna grupp inte anställs då 
arbetslivserfarenhet saknas. Därför bör systemen med att få in ungdomar i arbetslivet 
förändras. Via programmet är det möjligt att motverka ungdomsarbetslösheten genom att 
stöda sådana system som den ungdomsgaranti som Europeiska kommissionen[9] för 
fram. I den föreslagna ungdomsgarantin ingår även satsningar på lärlingsplatser. Åland 
har idag ett fungerande läroavtalssystem. Även om erfarenheten visar att åländska 
ungdomar sällan är arbetslösa så lång tid som tre månader är arbetslöshetsgraden ett 
problem. Arbetslösheten bland äldre (55+) var i augusti 2017 1,5 procent och därför 
ligger fokus för åtgärder i huvudsak på ungdomar. Dessutom är sysselsättningsgraden 
bland äldre högre än genomsnittet inom EU. För att bibehålla och främja de äldres 
medverkan och delaktighet i arbetslivet är utbildnings- och kompetenshöjande insatser 
viktiga.

Arbetslöshet, särskilt bland unga mänskor och personer i en sämre 
arbetsmarknadsställning och en låg mobilitet för framtiden är utmaningar som de är 
definierade vid programskrivningen. En analys av utvecklingen på området visar 
fortfarande på ett behov av insatser om än i mindre omfattning. 

Bekämpandet av fattigdom är en av de starkaste prioriteringarna i Europa 2020-strategin. 
Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB) gjorde under 2007 en 
fattigdomsundersökning var det konstaterades att den definierade gränsen för relativ 
fattigdom ligger högre på Åland än i resten av landet och att andelen hushåll under den 
gränsen är färre på Åland än i övriga landet. Fattigdomsundersökningen belyste dock att 
en viss grupp kvinnor, framför allt ensamstående som passerat den yrkesverksamma 
åldern, låg under fattigdomsgränsen på Åland. Korrigerande lagstiftningsåtgärder har 
vidtagits från landskapsregeringen och en ny motsvarande undersökning är inplanerad 
2014. Med tanke på Ålands höga BNP i jämförelse med övriga regioner i EU, kan det 
vara svårt att motivera stora satsningar på detta område. Genom programinsatserna är det 
dock möjligt att integrera fattigdomsperspektivet i genomförandet av projekt med fokus 
på delaktighet och sysselsättning.

Även personer med olika typer av funktionsnedsättningar kan löpa risk för 
marginalisering genom att de ofta står utanför arbetsmarknaden. Ser man till den 
kommande försörjningskvoten på Åland med en stigande andel äldre ser man snabbt att 
här kan finnas en dold resurs. Ålands Handikappförbund har genomfört två olika projekt 
under olika programperioder med lyckat resultat men det finns fortfarande behov av 
liknande åtgärder för att ändra attityden och för att öka förståelsen för människors 
olikheter i vårt demokratiska samhälle.

På Åland finns personer från 92 olika länder som har 55 olika språk som modersmål.[10] 
Detta ställer stora krav på en fungerande integrationspolitik. Åland har en ny 
integrationslag från 1 januari 2013 (ÅFS 2012:74). Enligt ESF-förordningen[11] skall 20 
procent av programmedlen bindas till projekt rörande social delaktighet, bekämpande av 
fattigdom och all diskriminering. Under programperioden 2007-2013 har en stor andel av 
finansieringen kanaliserats till social delaktighet. Goda resultat har uppnåtts från projekt 
som t.ex. Integration.ax med möjlighet till språkinlärning för inflyttade parallellt med 
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arbetspraktik inom sitt eget utbildningsområde och projektet Ungdomslots med 
förebyggande åtgärder för att minska avhopp från utbildningar på alla nivåer. För att ge 
alla likvärdiga möjligheter till arbete måste även utländska betyg kunna jämföras så att 
arbetsgivare kan bedöma individens kompetensnivå. Därför bör det finnas en 
välfungerande och effektiv validering. Under programperioden 2007-2013 har Ålands 
landskapsregering drivit ett valideringsprojekt med syfte att skapa system för validering 
både mot utbildningssidan på alla nivåer och mot det privata näringslivet. 
Vuxenutbildningen på Ålands gymnasium fungerar idag som huvudman för valideringen 
inom utbildningssektorn.

För att nå ett inkluderande samhälle bör riskerna för utslagning och marginalisering 
minimeras.

                                            Programmets målsättning och strategi

Den övergripande målsättningen för programmet är att utveckla kunskapen och förbättra 
kompetensen inom arbetslivet, öka sysselsättningen, produktiviteten och 
innovationskapaciteten. Målet är att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och 
bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle. En hög 
sysselsättningsgrad och därmed skattekraft, konkurrenskraftiga företag och en långsiktigt 
hållbar tillväxt skapar grund för att behålla den åländska välfärden på en fortsatt hög 
nivå.

Programmets strategi är att skapa förutsättningar för och stöda innovationer och 
kompetens i företag och organisationer på Åland för att få näringslivet att växa smart och 
hållbart. Ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att fler företag kan kommersialisera sina 
produkter och tjänster utanför Åland. Ett samhälle som är baserat på delaktighet och 
jämställdhet stöder välfärden och minskar klyftorna mellan olika samhällsgrupper.

För att främja en sådan utveckling bör fokus läggas på långsiktighet, samverkan på olika 
plan, kapitalförsörjning i tidiga faser av företagets livscykel och kompetensförsörjning.

Strategin är vidare att effektivt använda befintliga resurser samt att stärka ekonomins 
tillväxtpotential och produktivitet inom ramen för en hållbar utveckling. Tillväxten är 
hållbar när ekonomisk tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och 
miljömässiga värden långsiktigt tas tillvara. Tillväxtbranscher skall stimuleras för att ge 
högre produktivitet och ett större arbetskraftsutbud som möjliggör utveckling av 
spetskompetens och högre effektivitet.  För företag har energieffektiva produkter och 
tjänster växande efterfrågan och dylika processer bör uppmuntras för att snabba upp 
utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. En effektivare energianvändning stimuleras 
genom satsningar på information och utbildning samt stöd till teknikupphandling och 
marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Genom att integrera jämställdhet och jämlikhet i alla led i en strukturutveckling kan det 
bidra till ett mer innovativt klimat, vilket i sin tur skapar förutsättningar för hållbar 
tillväxt och utveckling. Drivkrafter för företagande hos alla grupper i samhället 



SV 15 SV

oberoende av kön, härkomst eller funktionshinder skall tas tillvara. Utbildningsväsendet 
har en viktig uppgift att uppmuntra och stöda företagsamhet, initiativkraft och kreativitet.

Programstrategin koncentrerar de åländska strukturfondssatsningarna inom ramen för 
gemenskapens strategi och de sysselsättnings- och näringspolitiska målsättningarna inom 
landskapet Åland till två prioriterade områden ” Entreprenörskap och innovation” (Eruf) 
och ”Delaktighet och kompetens” (ESF).

Inom ramen för det prioriterade områdena ”Entreprenörskap och Innovation” och 
”Delaktighet och kompetens” koncentreras programinsatserna till Europastrategins 
tematiska mål 1 och 3 samt 8-10. Dessa är att stärka forskning, teknisk utveckling och 
innovation och att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag samt att främja 
sysselsättning och stöda arbetstagarens rörlighet, att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och att investera i utbildning kompetens och livslångt lärande. Inom 
ramen för ”Delaktighet och kompetens” kan kompetenshöjande åtgärder hos 
arbetskraften finansieras som stöder det första och tredje tematiska målet vilket ger 
synergieffekter mellan fonderna och gemensamt förväntas bidra till en ökad 
konkurrenskraft.

Förverkligandet av programmet inom ramen för Eruf bidrar till uppfyllelsen av EU:s 
sysselsättnings- och innovationsmål och inom ramen för ESF till sysselsättning, social 
delaktighet och till att minska risken för utanförskap. De valda programinsatserna stöder 
även Östersjöstrategin mot målet att uppnå ett ökat välstånd och bidrar till en hållbar 
tillväxt och utveckling av Östersjöregionen.

De valda investeringsprioriteringarna och motiveringarna inom respektive tematiskt mål 
framgår ur tabell 1.

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande 
av rådets förordning (EG) nr 1083/2006

[2] 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT.

3. Att öka konkurrenskraften hos SMF, inom jordbruket (för Ejflu) samt inom fiske och 
vattenbruk (för EHFF).
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4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med 
klimatförändringar.

6. Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

8. Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

9. Att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering

10. Att investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för 
färdigheter och livslångt lärande

11. Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter och 
bidra till effektiv offentlig förvaltning.

 

[3]   För Ålands del är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden aktuella.

[4] Kommissionens ståndpunkt om utvecklingen av partnerskapsavtal och program i 
Finland 2014-2020

[5] Socioekonomisk nulägesbeskrivning. Bakgrundsanalys av Åland inför 
strukturfondsprogrammen till EU 2014-2020" Ålands  Landskapsregering, Mariehamn

[6] http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1422

[7]  Ålands statistik och utredningsbyrå, Arbetsmarknad 2017:8

[8] Ålands Statistik och utredningsbyrå, Statistikmeddelande, 5.3.2013, tillgängligt på  
www.asub.ax

[9] Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén samt regionkommittén SWD(2012) 406 final
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[10] Ålands statistik och utredningsbyrå, Statistisk årsbok för Åland 2013

[11] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om europeiska 
socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006

1.1.1a Beskrivning av de förväntade konsekvenserna av det operativa programmet för 
främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala 
konsekvenser samt för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin.

Arbetsmarknadsläget på Åland har varit mycket bra i nordisk jämförelse. Det relativa 
sysselsättningstalet har varit högt, med andra ord är den sysselsatta andelen av 
befolkningen i arbetsför ålder hög. Dessutom har arbetslöshetsgraden varit låg, lägre än i 
Finland och Sverige. Speciellt inom sektorerna IT-, bygg- och andra liknande branscher 
råder det traditionellt stor brist på arbetstagare. Arbetsmarknadsläget är en av de 
viktigaste förklaringarna till Ålands positiva flyttningsnetto.

Efter covid19-pandemin med början under det första kvartalet 2020 har 
arbetsmarknadsläget försämrats i en mycket allvarlig negativ riktning med för Åland 
mycket stort antal arbetslösa och permitterade. Det relativa arbetslöshetstalet ökade 
kraftigt under pandemin och årsmedeltalet för 2020 låg på 9,5 procent, fördelat enligt 8,7 
procent bland kvinnor och 10,3 procent bland männen. Ungdomsarbetslöshetsgradens 
årsmedeltal låg på 13,1 procent år 2020, fördelat enligt 10,7 procent bland de unga 
kvinnorna och 15,2 procent bland männen. Den procentuella andelen lediga jobb i 
förhållande till arbetskraften (vakansgraden) minskade drastiskt mellan 2019 och 
2020.[1]

Företagen har med anledning av allmänna restriktioner och begränsningar i sitt 
näringsutövande tvingats till drastiska åtgärder inbegripet den för hela Ålands befolkning 
och näringsliv så viktiga sjöfarten.

Den åländska ekonomin med tjänstebaserade näringar har drabbats mycket hårt. Enligt 
preliminära uppgifter blev den genomsnittliga tillväxten av omsättningen i det privata 
näringslivet starkt negativ år 2020, cirka -22 procent. Särskilt utsatta branscher har varit 
mer turismberoende branscher som transportsektorn och hotell- och restaurang. 
Turismens omsättning minskade preliminärt med i genomsnitt 40 procent från 2019. 
Motsvarande minskning för lönesumman var knappt 23 procent. Inresandet till Åland år 
2020 minskade med drygt två tredjedelar från 2019.[2]

Om man jämför minskningarna i omsättning så har hotellen tappat över hälften av sin 
omsättning medan restaurangerna tappat ungefär en tredjedel av sin omsättning. 
Branschens samlade omsättning minskade med 47 procent under årets första halva.
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Inom branschen personliga tjänster har verksamheter inom t.ex. massage, hälsovård, nöje 
och kultur tappat nästan 20 procent av omsättningen under första halvåret 2020. Andra 
delar har haft en något positivare utveckling.

Omsättningen i branschen företagstjänster beräknades under hösten 2020 växa en 
procent. Utvecklingen inom branschen bedömdes framöver att hämmas av minskad 
efterfrågan från företagskunder inom de hårdast drabbade branscherna, samt en allmän 
försiktighet på grund av rådande läge. Det kan även finnas en viss fördröjningseffekt 
inom branschen, där svårigheter att ersätta projekt som hade påbörjats innan pandemin 
visar sig under hösten.[3]

Sammantaget är nedgången i det privata näringslivet beräknad till drygt tjugo procent, 
medan den offentliga sektorn växer med knappa tre procent år 2020, vilket resulterar i en 
tillväxtprognos för hela BNP på - 16 procent.

En återhämtning av ekonomin som styr utvecklingen mot en hållbar framtid blir 
utmanande. Målet är att med finansiering från React-EU stöda företagsfrämjande insatser 
och bidra till att överbrygga krisens effekter och stärka förutsättningarna för företag att 
ställa om.  Den förväntade effekten är att konkurrenskraften i företagen ökar och 
sårbarheten i näringslivet minskar med stärkt förmåga att ställa om efter pandemin på ett 
hållbart sätt.

Genom de återhämtningsåtgärder vilka nu föreslås, ska samhället stärkas och bli mindre 
sårbart samtidigt som många enskilda individer ges möjlighet till arbete, om än till en del 
bara för en kortare period. Möjligheter för fortbildning, framför allt inom digitalisering 
finns också.

 

[1] Åsub 2021:1 https://www.asub.ax/sv

[2] Åsub 2021:1 https://www.asub.ax/sv

[3] Åsub 2020:4 https://www.asub.ax/sv

1.1.2 Motivering för valet av tematiska mål och motsvarande investeringsprioriteringar 
som gäller partnerskapsöverenskommelsen, och som bygger på att man fastställt 
regionala och i tillämpliga fall nationella behov, inklusive sådana behov som fastställts i 
relevanta landsspecifika rekommendationer, antagna i enlighet med artikel 121.2 i EUF-
fördraget, och relevanta rådsrekommendationer, antagna i enlighet med artikel 148.4 i 
EUF-fördraget, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.
Motivering med angivande av de förväntade konsekvenserna av det operativa 
programmet för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess 
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sociala konsekvenser samt förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin.

Tabell 1: Motivering till valet av tematiska mål och investeringsprioriteringar
Valt tematiskt mål Vald investeringsprioritering Motivering för valet/konsekvenser för 

främjandet av krisreparation
01 - Stärka forskning, 
teknisk utveckling 
och innovation

1b - Främja företagsinvesteringar 
inom forskning och innovation och 
utveckla kopplingar och 
synergieffekter mellan företag, 
forsknings- och 
utvecklingscentrum och den högre 
utbildningssektorn, särskilt 
främjande av investering i 
produkt- och tjänsteutveckling, 
tekniköverföring, social 
innovation, miljöinnovation, 
offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, 
kluster och öppen innovation 
genom smart specialisering, och 
stödja teknisk och tillämpad 
forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och 
kapacitet för avancerad produktion 
och förstagångsproduktion, särskilt 
vad gäller viktig möjliggörande 
teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja 
investeringar som är nödvändiga 
för att främja 
krishanteringsförmågan inom 
hälso- och sjukvården

En landsspecifik rekommendation 
efterlyser en ökad förmåga att 
utveckla innovativa produkter, 
tjänster och tillväxtföretag i en 
snabbt föränderlig miljö.

En genomförd SWOT analys 
identifierar behov av

 diversifiering av näringslivet.
 ökad innovationsintensitet 

bland åländska företag.
 miljöer som skapar 

förutsättningar för idéer att 
utvecklas till säljbara 
produkter och tjänster.

 ökad internationalisering 
bland företag.

 kapitalförsörjning till små 
och medelstora företag 
genom kompetensförsörjning 
och kunskapsutveckling samt 
offentligt riskkapital för små 
tillväxtföretag med en ny, 
mer riskfylld affärsidé.  

 samarbeten och samverkan 
mellan företag och mellan 
företag, den högre 
utbildningssektorn samt andra 
samhällsorganisationer.

Den valda investeringsprioriteringen 
bidrar till en ökad BNP-andel för 
FoU-verksamhet i enlighet med 
målsättningarna i Europa 2020-
strategin.
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Valt tematiskt mål Vald investeringsprioritering Motivering för valet/konsekvenser för 
främjandet av krisreparation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 - Öka 
konkurrenskraften 
hos små och 
medelstora företag, 
jordbrukssektorn (för 
EJFLU) och fiske- 
och 
vattenbrukssektorn 
(för EHFF)

3d - Stödja kapaciteten för små 
och medelstora företag att satsa på 
tillväxt på regionala, nationella 
och internationella marknader och 
ägna sig åt innovationsprocesser

En landsspecifik 
rekommendation efterlyser en ökad 
förmåga att utveckla innovativa 
produkter, tjänster och tillväxtföretag 
i en snabbt föränderlig miljö.

En genomförd SWOT analys 
identifierar behov av

 diversifiering av näringslivet.
 tillgång till små företags 

kapitalförsörjning genom 
kompetensförsörjning och 
kunskapsutveckling.

 ökad produktivitetstillväxt 
och konkurrenskraft.
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Valt tematiskt mål Vald investeringsprioritering Motivering för valet/konsekvenser för 
främjandet av krisreparation

 samarbeten och samverkan 
mellan företag och mellan 
företag, den högre 
utbildningssektorn samt andra 
samhällsorganisationer.

Den stora andelen mikroföretag på 
Åland står för en betydande del av 
sysselsättningen i privat sektor och 
bör ges förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt vilket stöder 
målsättningarna i Europa 2020-
strategin.

Kommissionens efterlyser åtgärder 
för att ge den reala ekonomin 
likviditet, särskilt små och 
medelstora företag (Landsspecifik 
rekommendation 2020).

Covid-19 pandemin har allvarligt 
skadat de små och medelstora 
företagens 
verksamhetsförutsättningar.

08 - Främja hållbar 
sysselsättning av god 
kvalitet och stödja 
arbetskraftens 
rörlighet

8i - tillgång till anställning för 
arbetssökande och icke-
förvärvsarbetande, inbegripet 
långtidsarbetslösa och personer 
långt från arbetsmarknaden, även 
genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till 
arbetskraftens rörlighet

En landsspecifik rekommendation 
efterlyser genomförandet av åtgärder 
för att förbättra ungas och 
långtidsarbetslösas ställning på 
arbetsmarknaden.

En genomförd SWOT analys 
identifierar behov av

 åtgärder för minskad 
mismatchning på 
arbetsmarknaden.

 system som förbättrar/ökar 
ungdomarnas deltagande i 
arbetslivet.
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Valt tematiskt mål Vald investeringsprioritering Motivering för valet/konsekvenser för 
främjandet av krisreparation

 

09 - Främja social 
inkludering och 
bekämpa fattigdom 
och diskriminering

9i - aktiv delaktighet, inklusive för 
att främja lika möjligheter och 
aktivt deltagande samt förbättra 
anställningsbarheten

En genomförd SWOT analys 
identifierar behov av

 förändrade attityder och ökad 
förståelse för människors 
olikheter.

 en välfungerande och effektiv 
validering av kunnandet.

 åtgärder som minskar risker 
för marginalisering hos 
utsatta grupper.

10 - Att investera i 
utbildning och i 
vidareutbildning, 
inklusive 
yrkesutbildning för 
färdigheter och 
livslångt lärande

10iii - 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

En landsspecifik rekommendation 
efterlyser genomförandet av åtgärder 
för att förbättra ungas och 
långtidsarbetslösas ställning på 
arbetsmarknaden, med särskilt fokus 
på  kompetensutveckling och att 
uppmuntra äldres 
arbetskraftsdeltagande, bland annat 
genom att begränsa möjligheterna till 
tidigt utträde på arbetsmarknaden.

En genomförd SWOT analys 
identifierar behov av:

 ökad kompetens hos 
arbetsmarknadens alla parter.

 optimal användning av 
infrastrukturen för att 
möjliggöra utbildning/ 
fortbildning för alla.

 

10 - Att investera i 
utbildning och i 
vidareutbildning, 
inklusive 
yrkesutbildning för 
färdigheter och 
livslångt lärande

10iv - Förbättra utbildningens 
relevans för arbetsmarknaden, 
underlätta övergången från 
utbildning till arbete, förstärka 
yrkesutbildningssystemen och 
deras kvalitet, inbegripet genom 
mekanismer för att förutse 

En genomförd SWOT analys 
identifierar behov av:

 utbildningssystem som 
flexibelt kan möta behovet av 
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Valt tematiskt mål Vald investeringsprioritering Motivering för valet/konsekvenser för 
främjandet av krisreparation

kompetensbehoven, anpassning av 
kursplaner och inrättande och 
utveckling av arbetsbaserade 
system för lärande, inbegripet 
system med både teori och praktik 
och lärlingssystem

livslångt lärande.

13 - Främjande av 
krisreparation i 
samband med covid-
19-pandemin och 
förberedande av en 
grön, digital och 
resilient återhämtning 
av ekonomin

13i - (Eruf) Främjande av 
krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och 
förberedande av en grön, digital 
och resilient återhämtning av 
ekonomin

Det behövs insatser för små och 
medelstora företag (SMF) i syfte att 
främja återhämtning av ekonomin 
och stärka konkurrenskraften. 
Eftersom den stora andelen SMF 
företag och i synnerhet 
mikroföretagen på Åland står för en 
betydande del av sysselsättningen i 
privat sektor är insatserna mycket 
motiverade. 

De åtgärder som föreslås stöds av 
kommissionen som rekommenderar 
att tidigarelägga färdigutvecklade 
projekt för offentlig finansiering och 
gynna privata investeringar för att 
främja den ekonomiska 
återhämtningen. Kommissionen 
rekommenderar vidare att styra 
investeringarna till bl.a. den digitala 
omställningen. (Landsspecifik 
rekommendation 2020)

13 - Främjande av 
krisreparation i 
samband med covid-
19-pandemin och 
förberedande av en 
grön, digital och 
resilient återhämtning 
av ekonomin

13i - (ESF) Främjande av 
krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och 
förberedande av en grön, digital 
och resilient återhämtning av 
ekonomin

Det behövs insatser i form av 
sysselsättningsfrämjande åtgärder för 
att främja återhämtning av ekonomin 
och stärka konkurrenskraften. 
Eftersom arbetslösheten under hela 
pandemin varit rekordhög är 
insatserna mycket motiverade. 

De åtgärder som föreslås stöds av 
kommissionen som rekommenderar 
satsningar på 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. 
Kommissionen rekommenderar 
vidare att styra investeringarna till 
bl.a. den digitala omställningen. 
(Landsspecifik rekommendation 
2020)
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1.2 Motivering för fördelningen av medel

Motivering för fördelningen av medel (unionens stöd) till varje tematiskt mål och i 
tillämpliga fall investeringsprioriteringar, i enlighet med kraven på tematisk 
koncentration, och med hänsyn till förhandsutvärderingen.
Motivering för fördelningen av de ytterligare medlen för det tematiska målet Främjande 
av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och 
förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin till Eruf, ESF 
eller Fead, samt en beskrivning av hur dessa medel kan inriktas på de geografiska 
områden där de behövs mest, med beaktande av olika regionala behov och 
utvecklingsnivåer för att säkerställa en fortsatt inriktning på mindre utvecklade regioner, 
i enlighet med de mål för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som anges i 
artikel 174 i EUF-fördraget.

För regionalfondens del är Ålands mest angelägna utmaningar i näringslivet att bredda 
forsknings- och innovationsbasen samt att diversifiera näringslivet och stimulera 
uppkomsten av tillväxtorienterade och konkurrenskraftiga företag.

Landskapsregeringen omfattade i samband med inlämnandet av det ursprungliga 
programförslaget ex-ante utvärderarnas initiala påpekande om osäkerheten kring 
storleken (budgeten) på det föreslagna offentliga riskkapitalet och föreslog att tilldela ett 
lägre belopp av finansieringsramen. Utvärderarna lyfte även särskilt fram tidsaspekten 
och problemen kring beredningen av de legala och organisatoriska formerna för en 
riskkapitalsatsning med risk för att inte avsatta medel kan nyttjas under gällande period.

Landskapsregeringen beaktade då utvärderarnas kommentarer men bedömde att avsatta 
medel utgör ett minimum om landskapsregeringen önskar att använda 
finansieringsinstrumentet och att man är tvungen att anpassa sig efter den tidtabell som 
följer av EU:s egen beredning av rättsakterna.

Förvaltningsmyndigheten har sedermera till följd av en allvarlig anmärkning gällande 
riskkapitalbolagets räkenskaper fattat ett beslut om en justerad investeringsperiod till och 
med den 20 juni 2019 för programmets finansieringsinstrument vilket möjliggör en 
omfördelning av resurserna.

Efter omfördelningen kanaliseras 48 procent av budgeten till tematiskt mål 1 Stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation och 52 procent till tematiskt mål 3 Öka 
konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och 
fiske- och vattenbrukssektorn (för EHFF).

 För den framtida näringslivsutvecklingen bedöms det som nödvändigt att skapa 
plattformar för att höja kunskapsnivån och bredda innovationsbasen samt hjälpa företag 
med nya innovativa affärsidéer att växa. Detta görs främst med stödinsatser inom det 
tematiska målet (1) som avser att förbättra forskning, teknisk utveckling och innovation. 
För att lyckas med det behövs det förutom kunskapsstöd kompletterande stödinsatser i 
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form av offentligt riskkapital (ca 33 procent av fondens medel) till företag med 
ambitioner att växa.

Den återstående finansieringen  tilldelas det tredje tematiska målet (3), att öka 
konkurrenskraften hos små och medelstora företag (SMF). Dessa och i synnerhet den 
stora andelen mikroföretag på Åland står för en betydande del av sysselsättningen i privat 
sektor och bör ges förutsättningar för ekonomisk tillväxt. För såväl nya som etablerade 
företag är det viktigt att utveckla konkurrensfördelar varvid utvecklande av stödmiljöer 
för företagen att inhämta kunskap, expertråd och rådgivning föreslås ingå. På det sättet 
koncentreras hela finansieringen till finansieringsprioriteten att ”skapa ett innovativt och 
konkurrenskraftigt företags- och forskningsklimat” såsom det formulerats i 
kommissionens positionspapper och stöder de rekommendationer som formulerats 
specifikt för Åland (hänvisning avsnitt 1.1.)

Socialfondens tilldelade resurser kommer att fördelas enligt följande. Enligt förordningen 
för socialfonden finns det en öronmärkning om 20 procent för bekämpande av fattigdom 
och inklusion, vilket i detta program uppgår till 20 procent inom det tematiska mål 9 som 
avser att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom och diskriminering.  Det 
tematiska målet 8, att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens 
rörlighet beräknas i dagsläget få 26 procent av medlen. Motiveringen är den för Åland 
höga ungdomsarbetslösheten och att projekt med åtgärder inriktade mot detta tematiska 
mål kan få upp till 100 procent i bidrag. Den största delen går till tematiskt mål 10, att 
investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter 
och livslångt lärande, som erhåller 54 procent. Eftersom behovsanalysen ger vid handen 
att fortbildningsbehovet ute på företagen är stort samtidigt som utbildningssystemen 
måste anpassas till omvärldens krav anses denna procent vara motiverad.

Gemenskapens andel av det offentliga stödet från fonderna är beräknat till 50 procent och 
bidraget från övriga offentliga källor beräknas bli lika stor.

Av programmets resurser avsätts fyra procent till programmets administration vilket 
utgör den högsta tillåtna andelen för det prioriterade området tekniskt stöd. Det tekniska 
stödet förvaltas i sin helhet från en fond, socialfonden (ESF), vilket bedöms bidra till en 
enklare administration. Det tekniska stödet kan finansiera åtgärder som berör båda 
fonderna.

REACT-EU

Den för hela landskapet Åland mest angelägna utmaningen är att stimulera näringslivet 
till återhämtning bland den stora massan små och medelstora företag som drabbats av 
följderna av Covid-19 pandemin.  Hela programbidraget (React-EU) från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden på 363 181 euro (år 2021) tilldelas projektfinansiering för 
återhämtning inom ett eget insatsområde och koncentreras till ett enda särskilt mål Att 
främja återhämtning i SMF företag.[1]
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Förutom näringslivet behöver även individer stimuleras genom skapande av 
sysselsättningsfrämjande åtgärder. Hela programbidraget (React-EU) från Europeiska 
socialfonden på 363 182 euro år 2021 tilldelas projektfinansiering för återhämtning och 
sysselsättningsfrämjande åtgärder inom ett eget insatsområde och koncentreras till ett 
enda särskilt mål Främja återhämtning och sysselsättning.[2]

 

[1] Tillika investeringsprioritering: Främjande av krisreparation i samband med covid-
19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin).  

[2] Tillika investeringsprioritering: Främjande av krisreparation i samband med covid-
19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 
eknomin.  

 

Fördelningen av fondernas medel till de tematiska målen framgår ut finansieringsplanen 
avsnitt 3 Tabell 18 c.

Programmets investeringsstrategi framgår ur Tabell 2 nedan.
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Tabell 2: Översikt av det operativa programmets investeringsstrategi
Prioriterat 

område
Fond Unionsstöd (i 

euro)
Proportion av 

unionens totala stöd 
till det operativa 

programmet

Tematiskt mål – Investeringsprioritering – Särskilt mål Gemensamma och 
programspecifika indikatorer 

för vilka ett mål har 
fastställts 

1 ERDF 2 322 538,00 40.39% 01 - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter 

mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av 
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga 
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja 
teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad 
produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- 
och sjukvården
1 - Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer

03 - Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiske- och 
vattenbrukssektorn (för EHFF)
3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och 

internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser
1 - Att främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)

[4, 5, 6]

2 ESF 2 502 142,00 43.51% 08 - Främja hållbar sysselsättning av god kvalitet och stödja arbetskraftens rörlighet
8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer 

långt från arbetsmarknaden, även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet
1 - Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökad rörlighet på arbetsmarkaden

09 - Främja social inkludering och bekämpa fattigdom och diskriminering
9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra 

anställningsbarheten
1 - Minskad risk för marginalisering

10 - Att investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande
10iii - 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
1 - Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften.

10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, 
förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inbegripet 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
1 - Flexibla och relevanta utbildningssystem

[01, 03, 05, CR01, CR02, 
CR03, CR05, CR06, CR07]

4 ERDF 
React-
EU

363 181,00 6.32% 13 - Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient 
återhämtning av ekonomin
13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital 

och resilient återhämtning av ekonomin
1 - Att främja återhämtning i SMF företag

[1]

5 ESF 
React-
EU

363 182,00 6.32% 13 - Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient 
återhämtning av ekonomin
13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital 

[CR06]
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Prioriterat 
område

Fond Unionsstöd (i 
euro)

Proportion av 
unionens totala stöd 

till det operativa 
programmet

Tematiskt mål – Investeringsprioritering – Särskilt mål Gemensamma och 
programspecifika indikatorer 

för vilka ett mål har 
fastställts 

och resilient återhämtning av ekonomin
1 - Återhämtning och främjande av sysselsättning

3 ESF 199 820,00 3.47% 1 - Tekniskt stöd []
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2. INSATSOMRÅDEN
2.A BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN ANDRA ÄN TEKNISKT STÖD

2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer 1
Insatsområdets rubrik Entreprenörskap och innovation

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
 Hela insatsområdet är inriktat på främjande av krisreparation inom React-EU

2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
Europa 2020 strategin förverkligas genom ett prioriterat område som stöder två tematiska mål. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bedöms det 
som mest ändamålsenligt i en liten programregion som Åland att föreslå en sammanhållen strategi, som genomförs genom två särskilda mål för 
målgruppen små och medelstora företag. Genom att förena de föreslagna målen och åtgärderna inom ett prioriterat område erhåller man även en 
flexibilitet avseende fördelningen av resurser inom programmet som möter eventuella förändringar i programregionen.

Investeringsprioriteterna och åtgärderna förstärker och kompletterar varandra för att bidra till en smart och hållbar tillväxt genom att tillgodose de behov 
och möta de utmaningar som identifierats i analysen. Dels behövs det insatser som både fokuserar på nyföretagande och innovation i överensstämmelse 
med det tematiska målet (1) dels åtgärder som syftar till att förstärka konkurrenskraften hos den breda basen av befintliga små och medelstora företag i 
överensstämmelse med det tematiska målet (3).  Nästan hälften av programinsatserna är kanaliserade till det första tematiska målet att främja 
affärsutveckling och innovationer i tillväxtföretag framförallt på den internationella marknaden. Resterande finansiering är kanaliserat till tematiskt mål 
3. Åland har ett i förhållande till befolkningsunderlaget betydande antal privata företag och företagare med viktig verksamhet inom i stort sett samtliga 
delar av ekonomin. Även om det är ett begränsat antal större företag, särskilt inom sjöfart och finanssektorn, som dominerar näringslivet – inte bara i 
termer av genererat förädlingsvärde[1] utan också när det gäller utbudet av arbetsplatser – så är det ändå de mycket små enheterna som utgör den 
överväldigande majoriteten av de aktiva företagen på Åland. Det senare tematiska målet (3) är lika viktig för att stärka konkurrenskraften och därmed 
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även tillväxten hos en bredare grupp små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och vilka även kan inkludera företag på den lokala 
marknaden. Genom att ytterliga uppgradera kunskapen och kompetensen hos den åländska arbetskraften med hjälp av socialfonden skapas 
synergieffekter. Utifrån de regionala förutsättningar som finns kommer Åland att arbeta med smart specialisering i den nationella innovationsstrategi som 
utarbetas för Åland 2014. Projekt som bedrivs inom de fokusområden som lyfts fram i strategin kommer att prioriteras. Vid utformandet av generella 
urvalskriterier skall projektets bidrag till förverkligandet av innovationsstrategin för smart specialisering beaktas i tillämpliga delar.

Åtgärderna omfattar geografiskt alla sexton landsbygdskommuner på Åland (hela Åland, NUTS II).

Fondernas bidrag till de beskrivna åtgärderna kommer att beräknas i förhållande till den totala offentliga utgiften.

[1] Förädlingsvärdet mäter den sammanlagda värdeökning som producerats av olika produktionsfaktorer i arbetsställets egentliga produktionsverksamhet. 
Förädlingsvärdet räknas som skillnaden mellan intäkterna av produktionsverksamhet och de kostnader som förorsakats av 
verksamheten.[http://www.stat.fi/meta/kas/jaleu_sv.html, 30.11.2012]

 

2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond Regionkategori Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande 

offentliga utgifter)
Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade 

områdena (i tillämpliga fall)
ERDF Mer utvecklade Offentlig

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-
nummer 1b

Investeringsprioriteringens 
rubrik

Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 
högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga 
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, 
tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av 
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Investeringsprioriteringens id-
nummer 1b

teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Målet för den valda investeringsprioriteten är en breddad innovationsbas och affärsutveckling av nya innovativa idéer genom 
en smart och hållbar tillväxt.

Det förväntade resultatet är ett högkvalitativt kunskapsinnehåll i produkter, tjänster och processer och en ökad andel 
innovativa och tillväxtorienterade små och medelstora företag. Målet är vidare att diversifiera ekonomin och främja 
entreprenörskap, särskilt genom smart specialisering, att underlätta den ekonomiska exploateringen av nya idéer och främja 
skapandet av nya företag samt öka de nystartade och etablerade småföretagens vilja att växa och bli konkurrenskraftiga. Som 
exempel kan nämnas företagsutveckling med fokus på att möta samhällets krav vad gäller miljö- och teknikutveckling, 
åtgärder som har för avsikt att förbättra företagets arbete med miljö och hållbarhet.

Affärsutveckling är en kontinuerlig process att ta sin affärsidé eller sitt företag ett steg vidare till nya nivåer, där man kan 
utgå ifrån produkter, kunder och marknader, eller företagets expertis.  Det kan också gälla nya processer och metoder att ta 
tillvara och utveckla nyföretagande.

Tillväxten i SMF företag stärks genom förbättrad kunskap, produktivitet och innovationskapacitet.  Tillväxt behöver dock 
inte per automatik betyda personaltillväxt. Tillväxtbranscher är exempelvis IT, sjöfartsklustret, grön teknik, företags tjänster 
och tillverkningsindustrin.

Investeringar i fysiska tillgångar och kompetenhöjande insatser kompletterar varandra. Företagen får tillgång till en god 
kapitalförsörjning som stimulerar innovations- och marknadsutveckling och tillgodoser investerings- och utvecklingsbehovet 
hos SMF företag.
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Med beaktande av storleken på den till buds stående programfinansieringen och då Åland har en förhållandevis hög 
sysselsättningsgrad (år 2009 75,6 procent av befolkningen mellan 16-64 år) bedöms det specifika målets inverkan/effekt på 
utvecklingen av den totala sysselsättningen som liten. Forskning och internationell erfarenhet pekar även på att 
genomförandet av finansiella instrument såsom offentligt riskkapital, vilket föreslås som en finansieringsform kräver 
långsiktighet för att uppnå resultat och vara effektiva. En längre period än programperioden på sju år krävs för investering, 
utveckling och avyttring.

För att mäta effekterna av programfinansieringen används därför ett förädlingsvärde i € per arbetad timme för valda 
branscher som indikator för att visa på en utveckling av kunskapsinnehållet i olika arbetsprocesser. Förändringen mäts 
genom att jämföra utvecklingen över tid. Målvärdet för 2023 baseras på 2010 års priser.

Valda branscher (Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008) återspeglar för Åland relevanta branscher: 10_12 
Livsmedelsframställning m.m., 13_15 Textilvarutillverkning m.m., 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting och 
dylikt utom möbler, 17_18 Pappers och pappersvarutillverkning m.m., 20_22 Kemisk industri  m.m., 23 Tillverkning av 
andra icke metalliska, mineraliska produkter, 24_25 Stål och metallframställning m.m., 26_27 Tillverkning av datorer, 
elektronikvaror och optik m.m., 28 Tillverkning av övriga maskiner, 29_30 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och 
påhängsvagnar m.m., 31_33 Tillverkning av möbler m.m., 58_63 Förlagsverksamhet m.m., 64_66 Finansförmedling utom 
försäkrings- och pensionsfondsverksamhet m.m., 69_75 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet m.m., 77_82 Uthyrning 
och leasing m.m., 85 Utbildning, 86_88 Hälsa och sjukvård m.m.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer per specifikt mål (för Eruf, Sammanhållningsfonden och Eruf React-EU)
Specifikt mål 1 - Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer
ID Indikator Mätenhet Regionkategori (i förekommande fall) Utgångsvärde Utgångsår Målvärde (2023) Datakälla Rapporteringsfrekvens

6 Förädlingsvärde per arbetstimme för valda branscher Euro Mer utvecklade 41,90 2010 50,00 Statistikcentralen, ÅSUB 2017,2019
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 

högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Åtgärden kommer att användas för smart specialisering. Kärnkompetensen på Åland, de utvecklingsbara kringeffekterna och spin-off potentialen 
bearbetas och tillvaratas. SMF företagens förmåga till förnyelse av produkter och marknader stärks och fler produkter och tjänster kommersialiseras.

Med innovation avses förnyelse i vid bemärkelse. Projekt som innehåller produkt- och/eller processinnovationer, som stöder den innovationsstrategi 
för smart specialisering som håller på utarbetas för 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.

Eftersom forskning i traditionell bemärkelse idag är nästintill obefintlig är Åland beroende av den forskning som pågår i omvärlden för att inte stagnera 
i utvecklingen och för att kunna bibehålla och stärka konkurrenskraften. Aktiviteter som stöder och förbättrar matchningen mellan det behov företag 
har av ny kunskap och den forskning som pågår inom universitet och högskolor ökar kunskapsutvecklingen i små och medelstora företag. Samtidigt 
kan kunskaps- och tekniköverföringen företag emellan och mellan företag/högskolor och samhälle stärkas. Aktiviteter som utvecklar strukturer för att 
ta hand om affärsidéer, avknoppningar och uppfinningar från såväl små som medelstora företag samt individuella innovatörer kan stödas.

Triple-helix modellen uppmuntras och kan även utvecklas i riktning mot en quattro helix modell vilket innebär att aktivt stöda samarbete mellan 
aktörer inom utbildning, politik/samhälle, näringsliv och medborgar- och organisationssektorn i dess olika former med en bred sammansättning av 
både kvinnor och män, unga som äldre och personer med utländsk bakgrund.
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Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 
högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Syftet med åtgärderna 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.

Vägen från idé till kommersiell produkt d.v.s. de tidigaste stadierna av affärsutvecklingen innan marknaden, t.ex. i form av privata investerare, kan ta 
över, förutsätter tillgång till både kunskap som tillgängligt kapital. En viktig förutsättning för företagande, entreprenörskap och innovationer är 
risktagande, något som förutsätter goda finansieringsmöjligheter. I denna tidiga fas har offentlig finansiering en viktig roll som komplement, eftersom 
privata aktörer är mindre benägna att investera när de kommersiella riskerna bedöms som höga och affärsidén svårbedömd.

Entreprenörskap ingår idag som en del av grundskolornas läroplan och under perioden 2007-2013 utvecklades inom ”projektet Ungt entreprenörskap” 
flera olika modeller för ungt företagande fram, där det nu är viktigt att ta tillvara erfarenheterna och jobba vidare med olika sätt att stöda 
nyföretagande.

Exempel på åtgärder som kan erhålla programfinansiering:       

 pilot- och demonstrationsprojekt som utvecklar en struktur för kunskapsöverföring mellan forskning och företag eller grupper av företag
 erfarenhetsutbyte i form av aktiviteter för samarbete, jämförelser och benchmarkinginsatser inom och utanför Åland.
 kluster, partnerskap för samarbete mellan aktörer inom tillämpad forskning, utbildning och innovation med ett brett deltagande som tar hänsyn 

till allas lika möjlighet till deltagande (kvinnor, män, unga och inflyttade).
 användande av modern forsknings- och innovationsinfrastruktur (FoI) såsom företagskuvöser (sådd- och startfas) eller utvecklingsplattformar 

vilka erbjuder stöd/råd av experter i ett mycket tidigt skede av en produkt- och tjänsteutveckling eller som bidrar till utveckling av unga, 
informationsintensiva nystartade små företag och mogna små företag med nyutveckling som är snabba att internationalisera sin verksamhet.

 riskkapitalfinansiering (se avsnitt 2.1.1.1) och/eller kvalificerad rådgivning kring kommersiellt nyttjande av forskningsresultat/affärsidéer till 
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Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 
högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

små innovativa tillväxtföretag vilka är i en sådd-, start eller expansionsfas av företagets livscykel och mogna små företag med nyutveckling.

Den huvudsakliga målgruppen för åtgärderna är nyetablerade teknologiföretag samt teknikintensiva eller innovativa små tjänsteföretag vilka har 
potential att utvecklas till internationella tillväxtföretag, högskolor/universitet, intresse- och branschorganisationer samt offentliga aktörer.

Stödmottagare kan vara offentliga organ och övriga juridiska personer såsom föreningar, stiftelser etc. Med offentliga organ menas sådana organ som 
finansieras med skattemedel.

Finansiering riktad direkt till ett enskilt företag som avses i artikel 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beviljas inte med 
undantag för offentligt riskkapital (finansieringsinstrument).

Stödmottagaren ansvarar för ett projekt som har beviljats en stödfinansiering och det är stödmottagarens faktiska stödberättigande utgifter som kan 
finansieras med programmets medel (projektstöd).

Finansieringsform: Projektstöd till organisationer och offentliga aktörer samt fondfinansiering till utvecklingsbolag (offentligt riskkapital).

Genom utfallsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta aktiviteterna i programmet att följas upp. Med företag 
som får stöd avses det unika antalet företag som får stöd vilket inbegriper såväl finansiellt stöd som annat stöd än ekonomiskt bidrag  (ett företag som 
erhåller både finansiellt och annat stöd än ekonomiskt bidrag räknas som ett företag). Med företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 
(finansieringsinstrument) avses de företag som förväntas erhålla offentligt riskkapital.

Med företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd avses målgruppen för insatserna (företag) vilken erhåller annat stöd än ekonomiskt bidrag t.ex. 
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Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 
högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

kunskapsstöd och rådgivning.

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 

högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat. Särskild vikt 
bör läggas till miljöhänsyn.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
i tillämpliga delar.
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2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 

högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Tillgången till kapital är en grundförutsättning för etablering av företag och tillväxt i befintliga företag. Den existerande kapitalförsörjningsmarknaden 
inom programområdet bedöms som liten. Antalet aktörer är få och aktiviteten hos aktörerna är begränsad. Bristen på tillgängligt kapital i kombination 
med företagsekonomisk kompetens betraktas som ett av de största hindren för att skapa och utveckla företag, särskilt för nystartade företag och företag 
inom tjänste- och IT-sektorn.  Genom att komplettera kapitalmarknaden med offentliga medel kan man skapa villkor som även attraherar privat kapital.

Efterfrågan på kapital som inte marknaden kan möta bör dock tydliggöras och instrument för att tillgodose denna efterfrågan utvecklas. Mot den 
bakgrunden anser landskapsregeringen att strukturen för företagsfinansiering i landskapet behöver utvecklas. För att möta efterfrågan på kapital där 
marknaden inte förmår möta de behov som finns föreslås möjligheten att använda ett finansieringstekniskt instrument i form av offentligt riskkapital (i 
fortsättningen riskkapital). Med riskkapital avses finansiering av företags egna kapital och därmed likställt kapital under de tidiga tillväxtfaserna (sådd-
, start- och expansionsfas). Med riskkapital är avsikten att kapitalet kan nyttjas/investeras flera gånger i syfte att skapa regional tillväxt och förnyelse.

Stöd för användandet av finansieringsinstrument såsom riskkapital skall baseras på en förhandsbedömning i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1303/2013 artikel 37 omfattande bl.a. en analys av ett marknadsmisslyckande, en bedömning av det mervärde ett 
genomförande bidrar med, förväntad hävstångseffekt, proportionalitet på insatserna för att minimera snedvridning av marknaden etc.

Som ett led i denna process har Ålands statistik och utredningsbyrå publicerat en rapport om små företags kapitalförsörjning på Åland (ÅSUB rapport 
2012:6) och bl.a. konstaterat att kapitalförsörjningen på Åland i stort fungerar bra men att det finns behov av mer offentligt riskkapital för en liten spets 
av nya och innovativa tillväxtföretag.

Den förvaltande myndigheten beslutar om finansieringsinstrumentets närmare utformning, förvaltning och inriktning och ges övervakningskommittén 
till kännedom.
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2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den 

högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre 

utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i tillämpliga fall)

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

2 Projekt för samverkan 
mellan näringsliv och 
högskola

Antal Eruf Mer utvecklade 2,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

3 Blivande nyföretagare 
i en företagskuvös

Antal Eruf Mer utvecklade 10,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

CO01 Produktiv investering: 
Antal företag som får 
stöd

Företag Eruf Mer utvecklade 17,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

CO03 Produktiv investering: 
Antal företag som får 
annat ekonomiskt stöd 
än bidrag

Företag Eruf Mer utvecklade 11,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

CO04 Produktiv investering: 
Antal företag som får 
annat stöd än 
ekonomiskt

Företag Eruf Mer utvecklade 10,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

CO08 Produktiv investering: 
Sysselsättningsökning 
i företag som får stöd

heltidsekvivalenter Eruf Mer utvecklade 10,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

CO27 Forskning, euro Eruf Mer utvecklade 1 788 000,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen
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Investeringsprioritering 1b - Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre 
utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, 
efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga 
produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för 
allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården

Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i tillämpliga fall)

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

innovation: Privat 
investering som 
matchar offentligt 
stöd till innovations- 
eller FoU-projekt

CO28 Forskning, 
innovation: Antal 
företag som får stöd 
för att introducera för 
marknaden nya 
produkter

Företag Eruf Mer utvecklade 17,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

CO29 Forskning, 
innovation: Antal 
företag som får stöd 
för att introducera för 
företaget nya 
produkter

Företag Eruf Mer utvecklade 17,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-
nummer 3d

Investeringsprioriteringens rubrik Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt 
innovationsprocesser

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Att främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Målet är ett gynnsamt företagsklimat som främjar uppkomsten av nya företag och affärsprojekt, att hjälpa dem men även 
redan etablerade företag att utvecklas till att bli framgångsrika och konkurrenskraftiga både på den lokala och den 
internationella marknaden. Det är viktigt att främja små och medelstora företags internationaliserings- och 
samarbetspotential.
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Företagens konkurrenskraft stärks i ett företagsklimat där uppkomsten av nya företag och affärsprojekt främjas och där även 
redan etablerade företag utvecklas utifrån den kärnkompetens som finns i regionen eller företaget i enlighet med smart 
specialisering.  Programmets insatser stöder en viktig konkurrensfaktor för SMF, internationalisering, vilket kräver en bra 
produkt, kunskapsnätverk, marknadsföring och försäljningskanaler.

Insatserna riktas till SMF inom alla sektorer, förutom fiske, vattenbruk och primärproduktion.

De små och medelstora företagens betydelse för sysselsättningen på Åland är viktig och bör bibehållas men framförallt 
behöver de befintliga företagens (SMF) konkurrenskraft stärkas för att öka produktiviteten samtidigt som åtgärder som 
främjar nyföretagande uppmuntras.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer per specifikt mål (för Eruf, Sammanhållningsfonden och Eruf React-EU)
Specifikt mål 1 - Att främja konkurrenskraft hos små och medelstora företag (SMF)
ID Indikator Mätenhet Regionkategori (i 

förekommande fall)
Utgångsvärde Utgångsår Målvärde 

(2023)
Datakälla Rapporteringsfrekvens

4 Förändrad omsättning i SMF Euro Mer utvecklade 1 255 434 000,0
0

2012 1 405 022 000,0
0

ÅSUB 2017,2019

5 Förändrad sysselsättning (anställda) i 
SMF

Antal Mer utvecklade 6 069,00 2012 6 200,00 Statistikcentralen Företags- och 
arbetsställeregister, ÅSUB

2017,2019
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2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Inom ramen för smart specialisering är aktiviteter som syftar till att identifiera entreprenörer vilka är förändringsbenägna och vill utveckla sitt företag 
prioriterat. Ett sätt att öka konkurrenskraften och kunskapsutvecklingen för dessa företag är att arbeta i nätverk, en samarbetsform som kan bidra till 
företagsutveckling och tillväxt. Aktiviteter som sammanför resurser och rådgivningskompetenser som en viktig informationskälla för en blivande 
företagare som behöver veta var hon/han skall vända sig både före, under och efter företagsstarten uppmuntras. Det kan handla om en naturlig 
träffpunkt eller miljö/mötesplats (en lokal arena, ”en dörr in”) för företagare med entreprenörskap som gemensamt intresseområde och som behöver 
rådgivning. Arenan kan vara en viktig träffpunkt även för mer erfarna företagare som söker kontakt med andra företagare eller behöver rådgivning 
inom ett speciellt område.

Aktiviteter som främjar införande av miljöledningssystem som verktyg för att effektivisera och rationalisera företagens miljö- och hållbarhetsarbete är 
ett annat exempel som genom samordnade insatser kan utveckla företagens konkurrenskraft. En tillämpning av kostnadseffektiva 
energieffektivitetsåtgärder i syfte att minska företagens energikostnader är en viktig del i det arbetet. Ökade kunskaper om miljöledningssystem vilket 
inkluderar energibesparingsåtgärder kan främjas genom att tillhandahålla expertis som ger professionell rådgivning.

Exempel på åtgärder som kan erhålla projektstöd:

Programfinansiering ges till strategiska samverkansinitiativ för etablerande av en lokal arena (”en dörr in”) mellan företag, högskolor/universitet, 
näringslivs- och andra organisationer samt övriga offentliga aktörer, som

 erbjuder stödtjänster till företag, särskilt gällande företagande, tillgång till nya marknader, affärsutveckling, teknikutveckling och -överföring 
samt användarorienterad och designdriven innovation, ökad innovationsledningskapacitet och främjande av utveckling och nyttjande av sådana 
tjänster

 främjar företagens omställning till hållbar tillväxt
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Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

 främjar utvecklande av hållbarhetsarbete, miljölednings- och energieffektiviseringssystem i företag
 främjar etablerande av företagsnätverk
 lyfter fram förebilder för nya icke-könstraditionella branscher
 stimulerar näringslivet till att verka för jämställdhet/jämlikhet i sin produktion/verksamhet genom attitydpåverkan, kunskapsspridning och 

synliggörande
 stöder kvinnors företagande.

För att lindra effekterna av Covid-19 pandemin kan SMF företag beviljas bidrag i form av rörelsekapital (likviditetsstöd).

Den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag, högskolor/universitet, intresse- och branschorganisationer samt offentliga aktörer.

Stödmottagare kan vara SMF företag, offentliga organ och övriga juridiska personer såsom föreningar, stiftelser etc. Med offentliga organ menas 
sådana organ som finansieras med skattemedel.

Stödmottagaren ansvarar för ett projekt som har beviljats en stödfinansiering och det är stödmottagarens faktiska stödberättigande utgifter som kan 
finansieras med programmets medel (projektstöd).

Finansieringsform: Företags- och projektstöd till organisationer och offentliga aktörer.

Genom utfallsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta aktiviteterna i programmet att följas upp. Med företag 
som får stöd avses det unika antalet företag som får stöd vilket inbegriper såväl finansiellt stöd som annat stöd än ekonomiskt bidrag (ett företag som 
erhåller både finansiellt och annat stöd än ekonomiskt bidrag räknas som ett företag). Med företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd avses 
målgruppen för insatserna (företag) som erhåller t.ex. kunskapsstöd och rådgivning. Med nya företag som får stöd avses potentiella företagare som 
efter t.ex. rådgivningsinsatser etablerar ett nytt företag.
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Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat. Särskild vikt 
bör läggas till miljöhänsyn.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
i tillämpliga delar.

Vägledande principer för urval av insatser kompletteras med exklusiva obligatoriska urvalskriterier för det föreslagna likviditetsstödet som bygger på 
EU- och nationell lagstiftning samt godkänd paraplynotifiering för stödåtgärder med anledning av Covid 19-pandemin. Urvalskriterierna granskas och 
godkänns av programmets övervakningskommitté.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser
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2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och ägna sig åt innovationsprocesser

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 3d - Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på regionala, nationella och internationella marknader och 

ägna sig åt innovationsprocesser
Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i 

tillämpliga fall)
Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CV20 Bidragsstöd till små och medelstora företag för rörelsekapital 
(bidrag)

euro Eruf Mer utvecklade 1 500 
000,00

Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CV22 Antal små och medelstora företag med bidrag för rörelsekapital Företag Eruf Mer utvecklade 27,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

7 Företag som infört miljöledningssystem Antal Eruf Mer utvecklade 15,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

8 Företag som infört energieffektiviseringsprogram Antal Eruf Mer utvecklade 30,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd Företag Eruf Mer utvecklade 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än 
ekonomiskt

Företag Eruf Mer utvecklade 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO05 Produktiv investering: Antal nya företag som får stöd Företag Eruf Mer utvecklade 8,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får 
stöd

heltidsekvivalenter Eruf Mer utvecklade 5,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO28 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att 
introducera för marknaden nya produkter

Företag Eruf Mer utvecklade 5,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO29 Forskning, innovation: Antal företag som får stöd för att 
introducera för företaget nya produkter

Företag Eruf Mer utvecklade 15,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7 och 13 
Insatsområde 1  -  Entreprenörskap och innovation
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2.A.8 Resultatram

Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde 1 -  Entreprenörskap och innovation

Milstolpe för 2018 Slutmål (2023)ID Typ av 
indikator

Indikator eller viktigt genomförandesteg Om tillämpligt, 
mätenhet

Fond Regionkategori

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Datakälla I förekommande fall, en förklaring av 
indikatorns relevans

11 Finansiell Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande 
myndighet

Euro Eruf Mer utvecklade 820 
000,00

4 645 076
,00

Attesterande myndighetens 
uppföljningssystem

Avser totala offentliga stödberättigande utgifter.

CO03 Aktivitet Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag Företag Eruf Mer utvecklade 6,00 11,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Genom att ange delmål (s.k. milestone targets) för 2018 och slutliga genomförandemål skall kommissionen i samarbete med medlemsstaterna under 2019 
se över måluppfyllelsen av programmen i varje medlemsstat.  För att stärka inriktningen på resultat och på att uppnå målen för Europa 2020 avsätts 6 
procent av medlen som anslagits för fonderna och medlemsstaten som en resultatreserv. Med hänvisning till de resultatramar som anges i respektive 
partnerskapsöverenskommelse och program och på basen av hur väl målen uppnåtts antar kommissionen beslut om tilldelning av resultatreserven.

Den finansiella indikatorn mäter de totala offentliga stödberättigande utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet. Med 
offentliga stödberättigande utgifter avses utgifter som finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden och nationell offentlig finansiering.

Fondens generellt begränsade resurser och införandet av ett för Åland nytt finansieringsinstrument i form av offentligt riskkapital i ett EU-program har 
varit vägledande vid valet av en utfallsindikator framom en resultatindikator.  Eftersom en del av programmets finansieringsram genomförs med 
offentligt riskkapital som ett nytt instrument för Åland inom investeringsprioritering Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation och det särskilda 
målet Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer bedöms antalet företag som får stöd genom instrumentet vara relevant. Indikatorn som valts 
bedöms stöda programmets interventionslogik eftersom den speglar de aktiviteter som på lång sikt förväntas bidra till såväl sysselsättningsmässiga mål 
som innovativa tillväxtföretag. Ex-ante utvärderarna konstaterar att programgenomförandeindikatorerna med fördel kunde vara fler men 
landskapsregeringen bedömer med hänvisning till proportionalitetsprincipen att programmets resultat på tillfredställande sätt kan mätas med de 
föreslagna indikatorerna. Utfallsindikatorn avser de företag som har beviljats offentligt riskkapital genom finansieringsinstrumentet. Det avser inte 
attesterande utgifter.
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Utöver finansieringsinstrumentet kommer projektstöd vilka främjar kunskapsutveckling inom såväl företag som organisationer att ersätta tidigare 
programperioders direkta företagsstöd inom två investeringsprioriteringar ”Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation” och ”Öka 
konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiske- och vattenbrukssektorn (för EHFF)”.  Den finansiella 
indikatorn mäter således genomförandegraden av regionalfondens samtliga insatser (prioritet 1).

 

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär 
uppdelning av unionens stöd.

Tabellerna 7–11: Insatskategorier

Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde 1 -  Entreprenörskap och innovation

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ERDF Mer utvecklade 060. Forsknings- och innovationsverksamheter inom offentliga forsknings- och kompetenscentrum, inklusive nätverksarbete 185 801,00

ERDF Mer utvecklade 062. Tekniköverföring och samarbete mellan universitet och företag, främst till stöd för små och medelstora företag 92 902,00

ERDF Mer utvecklade 063. Klusterstöd och företagsnätverk, främst till stöd för små och medelstora företag 92 902,00

ERDF Mer utvecklade 067. Företagsutveckling av små och medelstora företag, stöd till entreprenörskap och företagskuvöser (inklusive stöd till spin-off- och spin-out-företag) 1 858 031,00

ERDF Mer utvecklade 069. Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag 92 902,00

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde 1 -  Entreprenörskap och innovation

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ERDF Mer utvecklade 01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet 1 562 888,00

ERDF Mer utvecklade 03. Stöd genom finansieringsinstrument: riskkapital, eget kapital eller motsvarande 759 650,00
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Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde 1 -  Entreprenörskap och innovation

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ERDF Mer utvecklade 03. Landsbygdsområden (glesbefolkade) 2 322 538,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ERDF Mer utvecklade 07. Ej tillämpligt 2 322 538,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s och ESF React-EU:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde 1 - Entreprenörskap och innovation

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa 
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall) 
(per insatsområde)

Insatsområde: 1 - Entreprenörskap och innovation
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.

2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer 2
Insatsområdets rubrik Delaktighet och kompetens

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
 Hela insatsområdet är inriktat på främjande av krisreparation inom React-EU

2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)
För att skapa förutsättningar att tillgodose de identifierade behoven som kan stödas av europeiska socialfonden har de tematiska målen 8-10 valts ut och 
vidare de prioriterade investeringarna som anges nedan. Åtgärderna inriktar sig på att minska arbetslösheten främst bland ungdomar och att skapa en 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden. En annan viktig del är social delaktighet och att minska riskerna för marginalisering. För att tillgodose marknadens 
behov av relevant kompetens och tillgången till livslångt lärande för alla kommer satsningar inom kompetenshöjning och flexibla utbildningssystem att 
stödas.

Åtgärderna omfattar geografiskt alla sexton landsbygdskommunerna på Åland (hela Åland, NUTS II).

Fondernas bidrag till de beskrivna åtgärderna kommer att beräknas i förhållande till den totala offentliga utgiften.

2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond Regionkategori Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande 

offentliga utgifter)
Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade 

områdena (i tillämpliga fall)



SV 51 SV

Fond Regionkategori Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande 
offentliga utgifter)

Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade 
områdena (i tillämpliga fall)

ESF Mer utvecklade Offentlig

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-
nummer 10iii

Investeringsprioriteringens 
rubrik

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

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften.

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Vi lever i ett föränderligt samhälle där det med kort varsel kan uppstå behov av nya tjänster och yrken och därför är det av 
stor betydelse att de anställda har rätt och tillräcklig kompetens. Det finns idag en god infrastruktur för IT-lösningar och 
denna infrastruktur bör användas på ett optimalt sätt för att skapa förutsättningar för alla, oberoende av boningsort, till ett 
livslångt lärande. Forskning och utveckling är av betydelse i dagsläget och det finns företag med verklig spetskompetens. 
Att anställda har rätt kompetens är av yttersta vikt om företagen tänker satsa mera på forskning och utveckling där 
socialfonden kan bistå genom utbildningsinsatser. För att främja en fortsatt diversiering av arbetsmarknaden för Åland i stort 
behöver därför sådana insatser öka.

Målet för den valda prioriteten är att bidra till en ökad samlad kompetens i samhället genom att främja livslångt lärande. Det 
förväntade resultatet är att öka kompetensen hos den enskilda individen så att en ökad rörlighet på arbetsmarknaden kan nås. 
På så sätt kan arbetsmarknaden erbjudas en kompetens för de behov som finns och på så sätt förstärka konkurrenskraften hos 
företagen på Åland. Samtidigt skall hänsyn till miljön tas i beaktande och inkluderas i kompetenshöjningen och därmed i 
yrkeskunskapen.

För att mäta resultaten av programfinansieringen används en uppsättning förhandsdefinierade indikatorer. Utgångsvärdet 
baserar sig på resultat från programperioden 2000-2006 och 2007-2013. Eftersom indikatoruppsättningen i tidigare perioder 
och kommande period 2014-2020 inte är helt identiska saknas till vissa delar utgångsvärden.
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Indikatorer med basår 2009 utgår från programperioden 2000-2006. Basår 2013 har använts för resultat från perioden 2007-
2013 eller då det inte finns motsvarande utgångsvärde.
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Tabell 4: Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika 
målet (per investeringsprioritet och regionkategori)(för ESF och ESF React-EU)
Investeringsprioritering : 10iii -  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

Utgångsvärde Målvärde (2023)ID Indikator Regionkategori Mätenhet för 
indikatorn

Gemensam utfallsindikator som används som 
grund för fastställande av mål

Män Kvinnor Totalt

Mätenhet för 
utgångsläge och mål

Utgångsår

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade Antal anställda, inklusive egenföretagare 56,00 66,00 122,00 Antal 2013 200,00 300,00 500,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex 
månader efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade Antal anställda, inklusive egenföretagare 10,00 15,00 25,00 Antal 2009 40,00 60,00 100,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

AIR 2019, slutrapport

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 10iii - 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
Eftersom det är av stor betydelse att företag och institutioner har tillgång till kompetent personal stöds sådana projekt som syftar till fortbildning och 
utbildning av personalen. För att de äldre arbetstagarna skall kunna hålla sig kvar i arbetslivet är det viktigt med kompetenshöjning och utbildning även 
för denna målgrupp. Behovet av kompetenshöjning bland yngre ses inte som stort. För att stöda kompetenshöjning bör det befintliga 
valideringssystemet och yrkesvägledningen utnyttjas på ett effektivt sätt. Utbildning som sysselsättningsfrämjande åtgärd stöds inom särskilt mål 2.1.1 
Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökar rörlighet på arbetsmarknaden.

Satsningar på utbildning inom hållbar utveckling och miljömedvetenhet är av stor vikt, t.ex. skapande av fler "green jobs" och direkta miljö- och 
hållbarhetsutbildningar. Även utbildning av personal inom jämställdhet kan stödas. I programperioden 2007-2013 har kompetenshöjande åtgärder 
utförts med goda resultat inom bland annat projektet In Between vars mål var att vidareutbilda gruppen mellanchefer som ofta består av kvinnor.

I enlighet med artikel 11 (3) 1304/2013 kan projekt som stöder och underlättar livslångt lärande genom användning av digitala verktyg också stödas 
liksom projekt som syftar till att öka samarbetet mellan utbildning och företag, t.ex. för inflyttade. När det gäller tillämpad forskning kan finansiering 
från den här prioriteten ges för kompetensutveckling, speciellt för projekt som stöder det första tematiska målet att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation och det tredje tematiska målet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Exempel på detta kan vara utbildningsinsatser för 
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Investeringsprioritering 10iii - 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

utveckling av "clean tech" eller satsningar på spetskompetens inom de "high tech"-branscher som finns på Åland och kompetenshöjning inom grön 
ekonomi. En annan möjlig insats är direkt jämställdhetsutbildning och coachning för att öka antalet kvinnor som chefer.

Den huvudsakliga målgruppen är den enskilda individen som på ett eller annat sätt är knuten till företag, föreningar och offentliga sektorn.

Huvudsakliga stödmottagare är offentliga aktörer, institutioner, föreningar och företag.

Genom aktivitetsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta aktiviteterna i programmet att följas upp.

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 10iii - 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
Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat. Särskild vikt 
bör läggas till miljöhänsyn.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
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Investeringsprioritering 10iii - 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

i tillämpliga delar.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 10iii - 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

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 10iii - 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

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 10iii - 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
Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i tillämpliga 

fall)
Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

05 Antal projekt avsedda för kvinnors 
varaktiga deltagande och framsteg i 
arbetslivet

Antal ESF Mer utvecklade 1,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 425,00 425,00 850,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO07 över 54 år Antal ESF Mer utvecklade 25,00 25,00 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Antal ESF Mer utvecklade 200,00 200,00 400,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller 
eftergymnasial utbildning (ISCED 4)

Antal ESF Mer utvecklade 170,00 170,00 340,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Antal ESF Mer utvecklade 55,00 55,00 110,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen
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2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-
nummer 10iv

Investeringsprioriteringens 
rubrik

Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, 
inbegripet 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

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Flexibla och relevanta utbildningssystem

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Det är av stor betydelse att det finns rätt och tillräcklig kompetens i vårt samhälle så att företag och institutioner har tillgång 
till en samlad kompetens i förhållande till sin verksamhet. Idag lever vi i ett föränderligt samhälle där det med kort varsel 
kan uppstå behov av nya tjänster och yrken och de åländska skolorna behöver ha en beredskap för detta. Det har också en 
stor samhällelig betydelse att våra skolor har elever och studerande som går ut skolan med en examen. På Åland finns det 
redan en läroavtalsutbildning och system via Ålands läroavtalscenter. Via arbetsförmedlingen på Åland kan en 
arbetssökande få möjlighet att göra praktik på arbetsplats och samtidigt erhålla sysselsättningsstöd. Åland har en god 
infrastruktur för IT-lösningar och utnyttjandet av den digitala tekniken möjliggör och underlättar utvecklandet av flexibla 
utbildningssystem.

Målet för den valda prioriteten är att stöda och utveckla utbildningssektorn i syfte att skapa flexibla och förändringsbenägna 
utbildningssystem för att erbjuda arbetsmarknaden kompetens för de behov som finns och samtidigt förstärka 
konkurrenskraften hos företagen på Åland.

För att mäta resultaten av programfinansieringen används en uppsättning förhandsdefinierade indikatorer. Utgångsvärdet 
baserar sig på resultat från programperioden 2007-2013, därav basår 2013. Orsakerna till att den förväntade måluppfyllelsen 
är lägre än utgångsvärdet är att programfinansieringen för dessa åtgärder är avsevärt lägre än under tidigare 
programperioder.
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Tabell 4: Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika 
målet (per investeringsprioritet och regionkategori)(för ESF och ESF React-EU)
Investeringsprioritering : 10iv -  Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inbegripet 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

Utgångsvärde Målvärde (2023)ID Indikator Regionkategori Mätenhet för 
indikatorn

Gemensam utfallsindikator som används som 
grund för fastställande av mål

Män Kvinnor Totalt

Mätenhet för 
utgångsläge och mål

Utgångsår

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

01 Antal utbildningsanordnare som tar i bruk en ny 
metod eller ett nytt system

Mer utvecklade Antal 2,00 Antal 2013 2,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

03 System som används ännu 6 månader efter 
projektavslut

Mer utvecklade Antal 4,00 Antal 2013 2,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, 

inbegripet 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

Projekt som syftar till att utforma flexibla utbildningssystem för att skapa relevanta utbildningar för den åländska arbetsmarknaden kan erhålla stöd. 
Åtgärder kan vara att öka förutsättningarna för studerande att erhålla en examen och att öka antalet praktikplatser.

I föregående programperiod (2007-2013) har åtgärder utförts med goda resultat inom bland annat projektet Sjökaptener i hamn vilket byggde ett 
system för att underlätta för studerande att slutföra sina studier. Ett system för att förutse kompetensbehoven togs fram inom ramen för Mål 3, 2000-
2006.

Den huvudsakliga målgruppen är den enskilda individen som på ett eller annat sätt är knuten till företag, föreningar och offentliga sektorn.

Huvudsakliga stödmottagare är offentliga aktörer, institutioner, föreningar och företag.
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Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, 
inbegripet 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

Genom aktivitetsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta aktiviteterna i programmet att följas upp.

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, 

inbegripet 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

Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat. Särskild vikt 
bör läggas till miljöhänsyn.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
i tillämpliga delar.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, 

inbegripet 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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2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, 

inbegripet 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

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 10iv - Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inbegripet 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

Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i tillämpliga fall)

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

01 Antal enheter som 
deltar

Antal ESF Mer utvecklade 2,00 Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem Årligen

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-
nummer 8i

Investeringsprioriteringens rubrik tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Minskad arbetslöshet med fokus på ungdomar och ökad rörlighet på arbetsmarkaden

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Ett hot mot det åländska samhället är en ökad arbetslöshet och marginalisering. Ungdomsarbetslösheten är för de åländska 
förhållandena fortfrande högre än vad den var innan den ekonomiska krisen 2008. Idag är informationen om antalet inaktiva 
(icke arbetssökande) dessutom bristfällig vilket försvårar arbetet med att nå dem.

Hotet består dels av ökade offentliga utgifter genom ökade understöd och dels att det finns en uppenbar risk att dessa 
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ungdomar marginaliseras och att det blir svårt för dem att få jobb även i framtiden. I och med att gruppen arbetslösa 
ungdomar ökar, påverkas också problematiken med mismatchning på arbetsmarknaden eftersom denna grupp inte anställs då 
arbetslivserfarenhet saknas. Åtgärder inom programmet bedöms kunna bidra till att minska antalet unga arbetslösa på ett 
innovativt sätt.

Målet med prioriteten är att skapa en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att minska arbetslösheten och därigenom 
minska risken för utanförskap med ett uttalat fokus på ungdomar och deras integration på arbetsmarknaden. De förväntade 
resultaten är dels att minska antalet arbetslösa, minska skillnaderna mellan antalet arbetssökande och antalet lediga 
arbetsplatser på arbetsmarknaden dels att hitta system för att fånga upp inaktiva (icke arbetssökande) utanför de nuvarande 
systemen.

För att mäta resultaten av programfinansieringen används en uppsättning förhandsdefinierade indikatorer. Utgångsvärdet 
baserar sig på resultat från programperioden 2000-2006 och 2007-2013. Eftersom indikatoruppsättningen i tidigare perioder 
och kommande period 2014-2020 inte är helt identiska saknas till vissa delar utgångsvärden.

Indikatorer med basår 2009 utgår från programperioden 2000-2006. Basår 2013 har använts för resultat från perioden 2007-
2013 eller då det inte finns motsvarande utgångsvärde.

[1] Ålands statistik och utredningsbyrå, Arbetsmarknad 2013:12
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Tabell 4: Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika 
målet (per investeringsprioritet och regionkategori)(för ESF och ESF React-EU)
Investeringsprioritering : 8i -  tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

Utgångsvärde Målvärde (2023)ID Indikator Regionkategori Mätenhet för 
indikatorn

Gemensam utfallsindikator som används 
som grund för fastställande av mål

Män Kvinnor Totalt

Mätenhet för 
utgångsläge och 

mål

Utgångsår

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade Antal icke-förvärvsarbetande 18,00 20,00 38,00 Antal 2013 18,00 12,00 30,00 AMS / 
Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade Antal 4,00 1,00 5,00 Antal 2013 25,00 25,00 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader 
efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade Antal Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa 20,00 16,00 36,00 Antal 2009 20,00 15,00 35,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

AIR 2019, slutrapport

05 Deltagare i utbildning som leder till en examen, en lärlingsutbildning 
eller en praktikplats 6 mån efter att de lämnat projektet

Mer utvecklade Number 7,00 5,00 12,00 Antal 2009 25,00 25,00 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

AIR 2019, slutrapport

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 

sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet
Aktiviteter och åtgärder som stöder arbetsmarknadsåtgärder kan öka möjligheterna till ett arbete, vilket i sin tur möjliggör en ökad rörlighet. Sådana 
åtgärder kan vara att stöda verksamheter, som dels systematiserar sätten att stöda de personer som varken är i arbete eller står till arbetsmarknadens 
förfogande och dels åtgärder som rent konkret arbetar med arbetslösa som målgrupp. Den prioriterade investeringen kan också stöda åtgärder som 
syftar till att skapa system och metoder för att fånga upp både inaktiva och arbetslösa ungdomar och stöda åtgärder som konkret arbetar med att öka 
ungdomarnas chanser till integration på arbetsmarknaden. Finansiering kan också stöda åtgärder som bidrar till att Åland når samma nivå på 
ungdomsgarantin som den som Europeiska unionen har som mål och som också Finland infört.

Exempel på projekt kan vara satsningar på att få ungdomar, både män och kvinnor, som deltar att bli kvar i arbetslivet i längre anställningsförhållanden 
och att motivera personer utanför arbetsmarknaden att förbättra sin yrkesskicklighet. Under programperioden 2007-2013 har bland annat projektet 
Arbete i fokus arbetat med att kanalisera arbetslösa till arbete, sjukskrivning, pension eller annat med gott resultat.

Den huvudsakliga målgruppen är arbetslösa personer, både de som är registrerade arbetssökande men även de som är inaktiva och som riskerar att falla 
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Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

utanför de stödsystem som finns idag (ex. Ålands arbetsmarknads- och studieservice-enhet).

Huvudsakliga stödmottagare är offentliga aktörer, institutioner, föreningar och företag.

Genom aktivitetsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta aktiviteterna i programmet att följas upp.

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 

sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet
Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat. Särskild vikt 
bör läggas till miljöhänsyn.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
i tillämpliga delar.
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Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 

sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 

sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 8i - tillgång till anställning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från 

arbetsmarknaden, även genom lokala sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet
Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i 

tillämpliga fall)
Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 75,00 75,00 150,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Antal ESF Mer utvecklade 55,00 55,00 110,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO03 icke-förvärvsarbetande Antal ESF Mer utvecklade 20,00 20,00 40,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO06 under 25 år Antal ESF Mer utvecklade 25,00 25,00 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller 
grundskoleutbildning (ISCED 2)

Antal ESF Mer utvecklade 50,00 50,00 100,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial 
utbildning (ISCED 4)

Antal ESF Mer utvecklade 25,00 25,00 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter 
(inklusive marginaliserade grupper som romer)

Antal ESF Mer utvecklade 25,00 25,00 50,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen
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2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-nummer 9i
Investeringsprioriteringens rubrik aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Minskad risk för marginalisering

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Inflyttade och personer med olika typer av funktionsnedsättningar kan vara i riskzonen för marginalisering då de ofta står 
utanför arbetsmarknaden. Prognosen för den kommande försörjningskvoten på Åland, med en stigande andel äldre, visar 
också på att allt färre skall sörja för allt fler. Det innebär att alla arbetsföra personer måste ses som en resurs i denna 
försörjning.

Målet med den valda prioriteten är minska riskerna för marginalisering. Det förväntade resultatet är att flera personer har 
ökat sitt deltagande i samhället.

För att mäta resultaten av programfinansieringen används en uppsättning förhandsdefinierade indikatorer. Målvärdena 
baserar sig på erfarenheter från programperioden 2007-2013.

Exakta utgångsvärden saknas eftersom målgruppen för dessa aktiviteter i tidigare program ingått i åtgärder som även 
innefattar andra målgrupper.
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Tabell 4: Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika 
målet (per investeringsprioritet och regionkategori)(för ESF och ESF React-EU)
Investeringsprioritering : 9i -  aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Utgångsvärde Målvärde (2023)ID Indikator Regionkategori Mätenhet för 
indikatorn

Gemensam utfallsindikator som 
används som grund för fastställande av 

mål Män Kvinnor Totalt

Mätenhet för 
utgångsläge och 

mål

Utgångsår

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, 
deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd

Mer utvecklade Antal 17,00 20,00 37,00 Antal 2013 16,00 29,00 45,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter 
avslutad åtgärd

Mer utvecklade Antal Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa 3,00 12,00 15,00 Antal 2013 16,00 29,00 45,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Det är viktigt att öka förståelsen för människors olikheter i vårt samhälle och under de senaste programperioderna har flera olika projekt med detta som 
mål genomförts. Åtgärder som vänder sig direkt till personer med funktionsnedsättningar i syfte att öka delaktigheten, åtgärder med syfte att förändra 
attityderna när det gäller olikheter och förbättringar av anställningsbarheten kan finansieras under den här prioriterade investeringen.

För att främja delaktighet och motverka socialt utanförskap är det viktigt att personer som riskerar att marginaliseras erbjuds olika möjligheter att ta del 
av det åländska samhället. Åtgärder kan vara genomförandet av evenemang som bidrar till att öka förståelsen för olikheter eller som välkomnar alla 
samhällsgrupper. I samma syfte kan även förebyggande åtgärder samt direkta utbildningar genomföras. Åtgärder kan också vara att stöda föreningar 
som arbetar aktivt med social delaktighet. Ytterligare åtgärder i syfte att förbättra anställningsbarheten kan vara att förkorta valideringsprocessen 
gällande arbetserfarenheter och utländska betyg och erbjudandet av en adekvat yrkesvägledning. Stöd kan även ges till projekt som syftar till att öka 
jämställdhet och jämlikhet. Exempel på projekt är att kunna ge flera inflyttade arbete, utbildning, fortbildning eller att ge personer en möjlighet till 
återinträde på arbetsmarknaden. Gruppen inflyttade kvinnor utan arbete och utan social gemenskap i det åländska samhället är även den en möjlig 
målgrupp för ett projekt.

Den huvudsakliga målgruppen är personer som riskerar social exkludering av olika anledningar, t.ex. långtidsarbetslösa, inflyttade, funktionshindrade 
och övriga mindre gynnade grupper.Yngre och äldre på Åland som riskerar att marginaliseras är för få till antalet för att bedömas som en egen specifik 
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Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

målgrupp.

Huvudsakliga stödmottagare är offentliga aktörer, institutioner, föreningar och företag.

Genom aktivitetsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta aktiviteterna i programmet att följas upp.

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat. Särskild vikt 
bör läggas till miljöhänsyn.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
i tillämpliga delar.
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2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 9i - aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten

Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i 
tillämpliga fall)

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

08 Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 125,00 125,00 250,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO02 långtidsarbetslösa Antal ESF Mer utvecklade 60,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)

Antal ESF Mer utvecklade 125,00 125,00 250,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CO16 personer med funktionsnedsättning Antal ESF Mer utvecklade 75,00 75,00 150,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7 och 13 
Insatsområde 2  -  Delaktighet och kompetens

Social innovation skall ingå framför allt inom området att minska utanförskapet för utsatta grupper och missgynnade personer. Exempel på detta kan 
vara Leader-föreningen som kan inkludera personer i olika aktiviteter i närsamhället. Ett annat exempel är ett planerat projekt som strävar till att skapa 
en förberedande arbetsplats för svårt sysselsatta personer där syftet kan beskrivas som en ”mellanarbetsplats” inom köksbranschen.   

Transnationellt samarbete medför ett mervärde inom arbetslivet för den enskilde individen och för företaget t.ex. genom internationell rekrytering. 
Detta kan även leda till positiv rörlighet på arbetsmarknaden. Det åländska programmets litenhet innebär dock ett visst hinder i möjligheten att stöda 
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Insatsområde 2  -  Delaktighet och kompetens

detta i stor utsträckning.

De åländska ESF-stödda insatserna bidrar till de tematiska målen 1-7 genom att ge projektstöd för utbildning med betoning på miljö och jämställdhet. 
Utbildningen skall använda ny teknik och öka den enskilde individens kunskap i att använda effektivare och mera miljövänliga alternativ, inklusive 
användningen av IKT, och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag.  

2.A.8 Resultatram

Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde 2 -  Delaktighet och kompetens

Milstolpe för 2018 Slutmål (2023)ID Typ av 
indikator

Indikator eller viktigt genomförandesteg Om tillämpligt, 
mätenhet

Fond Regionkategori

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Datakälla I förekommande fall, en förklaring av indikatorns relevans

12 Finansiell Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av 
attesterande myndighet

Euro ESF Mer utvecklade 935 
540,00

5 004 2
84,00

Attesterande myndighetens 
uppföljningssystem

Avser totala offentliga stödberättigande utgifter.

08 Aktivitet Totala antalet deltagare Antal ESF Mer utvecklade 240 240 480 625,00 625,00 1 250,0
0

Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Med beaktande av programmets litenhet, ses antalet deltagare som en relevant 
indikator då syftet är att nå så många som möjligt.

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen
Genom att ange delmål (s.k. milestone targets) för 2018 och slutliga genomförandemål skall kommissionen i samarbete med medlemsstaterna under 2019 
se över måluppfyllelsen av programmen i varje medlemsstat.  För att stärka inriktningen på resultat och på att uppnå målen för Europa 2020 avsätts 6 
procent av medlen som anslagits för fonderna och medlemsstaten som en resultatreserv. Med hänvisning till de resultatramar som anges i respektive 
partnerskapsöverenskommelse och program och på basen av hur väl målen uppnåtts antar kommissionen beslut om tilldelning av resultatreserven.

Den finansiella indikatorn mäter de totala offentliga stödberättigande utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet. Med 
offentliga stödberättigande utgifter avses utgifter som finansieras från Europeiska socialfonden och  nationell offentlig finansiering.
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Indikatorerna som valts för socialfonden baseras på att tilldelningen av medel är avsevärt mindre än i tidigare program medan fokus ligger kvar på 
individnivå. Med beaktande av erfarenheter från tidigare programperioder bedöms den finansiella implementeringen och antalet deltagare som relevant 
och stöder programmets interventionslogik eftersom målet är att nå ut till så många som möjligt med de begränsade resurser som finns.

Ex-ante utvärderarna konstaterar att programgenomförandeindikatorerna med fördel kunde vara fler men landskapsregeringen bedömer att 
landskapsregeringen med hänvisning till proportionalitetsprincipen att programmets resultat på tillfredställande sätt kan mätas med de föreslagna 
indikatorerna.

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär 
uppdelning av unionens stöd.

Tabellerna 7–11: Insatskategorier

Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde 2 -  Delaktighet och kompetens

Fond Regionkategori Kod belopp 
i euro

ESF Mer utvecklade 102. Tillgång till sysselsättning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

641 94
2,00

ESF Mer utvecklade 109. Aktiv delaktighet, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten 500 42
8,00

ESF Mer utvecklade 117. Stärka lika tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper i formella, icke-formella och informella sammanhang, öka arbetskraftens kunskaper, färdigheter och 
kompetens och främja flexibla utbildningsvägar inklusive genom yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens

926 99
2,00

ESF Mer utvecklade 118. Förbättra utbildningens relevans för arbetsmarknaden, underlätta övergången från utbildning till arbete, förstärka yrkesutbildningssystemen och deras kvalitet, inbegripet 
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

432 78
0,00

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde 2 -  Delaktighet och kompetens

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ESF Mer utvecklade 01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet 2 502 142,00
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Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde 2 -  Delaktighet och kompetens

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ESF Mer utvecklade 03. Landsbygdsområden (glesbefolkade) 2 502 142,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ESF Mer utvecklade 07. Ej tillämpligt 2 502 142,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s och ESF React-EU:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde 2 - Delaktighet och kompetens

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ESF Mer utvecklade 01. Stöd till övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi 50 000,00

ESF Mer utvecklade 02. Social innovation 200 000,00

ESF Mer utvecklade 03. Stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft 150 000,00

ESF Mer utvecklade 04. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 50 000,00

ESF Mer utvecklade 05. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT 200 000,00

ESF Mer utvecklade 07. Jämställdhet 200 000,00

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa 
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall) 
(per insatsområde)

Insatsområde: 2 - Delaktighet och kompetens
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.

2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer 4
Insatsområdets rubrik Att främja återhämtning i SMF företag

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
 Hela insatsområdet är inriktat på främjande av krisreparation inom React-EU

2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)

2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond Regionkategori Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande 

offentliga utgifter)
Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade 

områdena (i tillämpliga fall)
ERDF Offentlig

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-nummer 13i
Investeringsprioriteringens rubrik (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Att främja återhämtning i SMF företag

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens stöd

Det snabbt ändrade ekonomiska läget till följd av Covid 19-pandemin ställer stora krav på omställningar inom det 
åländska samhället såväl på kort som lång sikt. 
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Målet för den nya investeringsprioriteten Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och 
förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin[1]  är att förbereda och underlätta en 
återhämtning av ekonomin mot en hållbar framtid.

Det förväntade resultatet är ett företagsklimat som är resilient dvs mindre sårbart. Förmågan att hantera motgångar och 
förändringar används för att fortsätta utveckla eller nyutveckla företagens affärsverksamhet.
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Tabell 3: Programspecifika resultatindikatorer per specifikt mål (för Eruf, Sammanhållningsfonden och Eruf React-EU)
Specifikt mål 1 - Att främja återhämtning i SMF företag
ID Indikator Mätenhet Regionkategori (i förekommande 

fall)
Utgångsvärde Utgångsår Målvärde 

(2023)
Datakälla Rapporteringsfrekvens

1 Antal företag som överlevt på 
marknaden

Antal 0,00 2023 28,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

2023



SV 75 SV

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

Den föreslagna investeringsprioriteringen kommer att fokusera på åtgärder mot krisens effekter när det gäller arbetsmarknaden och verksamhetsmiljön 
för små och medelstora företag genom att erbjuda finansiering som främjar och snabbar upp en strukturomvandling. Kärnkompetensen på Åland, de 
utvecklingsbara kringeffekterna och spin-off potentialen bearbetas och utvecklas utefter en förändrad arbetsmarknadssituation. Särskilt inom 
tjänsteproduktion, kultur- och evenemangstjänster, handel och besöksnäringen finns potential till utveckling och förnyelse av tjänster och produkter 
och att nå ut till nya kundgrupper. SMF företagens förmåga till att tänka om och nytt samt våga oprövade vägar i kombination med ökad användning 
av de möjligheter digitaliseringen erbjuder behöver uppmuntras. Tjänster och produkter som främjar en hållbar konsumtion blir allt viktigare samt 
kreativa arbetsmiljöer som skapar förutsättningar att se möjligheter i såväl nya som etablerade affärsmodeller. Gemensamt för dessa är betydelsen av 
digital transformation i företagens verksamhetsmiljöer. Införandet av digital teknik för att transformera tjänster eller företag genom att ersätta icke-
digitala eller manuella processer med digitala processer eller ersätta äldre digital teknik med nyare digital teknik är en viktig nyckel. Företagens egen 
anpassning/förmåga att nyttja IT -tjänster i större utsträckning främjar återhämtning och konkurrenskraft.

Finansiering beviljas för utveckling och erbjudande av tjänster som företagen behöver t.ex.

- Guidning i starta eget företag

- Riktad individuell rådgivning till nya och etablerade företag

- Stöd i affärsutveckling

- Säljcoachning
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Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

- Riktade kunskapsinsatser till grupper av företag

- Samverkan i affärsnätverk

Den huvudsakliga målgruppen för åtgärderna är SMF företag.

Finansieringsformen är projektstöd (icke återbetalningspliktigt direktstöd) till organisationer och offentliga aktörer. Finansiering riktad direkt till ett 
enskilt företag som avses i artikel 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beviljas inte.

Stödmottagare kan vara offentliga organ och övriga juridiska personer såsom föreningar, stiftelser etc. Med offentliga organ menas sådana organ som 
finansieras med skattemedel. Stödmottagaren ansvarar för ett projekt som har beviljats en stödfinansiering och det är stödmottagarens stödberättigande 
utgifter som kan finansieras med programmets medel (projektstöd).

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

Övervakningskommittén granskar och godkänner på basen av programmets vägledande principer närmare metod och kriterier för att välja ut insatser 
för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet.

Urvalskriterierna bör utformas så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
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Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat.

Särskild vikt kommer att läggas vid aktiviteter som stöder förnyelse och utveckling av företag som drabbats av coronaviruspandemin vilket kan 
innebära utveckling och förnyelse av affärsmodeller och processer, tjänster och produkter vilket inkluderar nya kundgrupper. Samarbete mellan små 
och medelstora företag uppmuntras liksom andra regionala nätverk. Gemensamt för samtliga aktiviteter är att främja digitalisering i företagens 
verksamhetsmiljöer.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering beaktas i tillämpliga delar.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 

ekonomin
Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i 

tillämpliga fall)
Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CV05 Antal nya företag som får stöd Antal Eruf 
React-EU

 70,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CV20 Bidragsstöd till små och medelstora företag för euro Eruf  363 181 Förvaltningsmyndighetens Årligen



SV 78 SV

Investeringsprioritering 13i - (Eruf) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin

Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i 
tillämpliga fall)

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

rörelsekapital (bidrag) React-EU ,00 uppföljningssystem

CV24 Antal små och medelstora företag som får annat stöd än 
ekonomiskt

Företag Eruf 
React-EU

 100,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CV28 Antal företag som får stöd för att introducera för 
marknaden nya produkter

Antal Eruf 
React-EU

 13,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CV29 Antal företag som får stöd för att introducera för företaget 
nya produkter

Antal Eruf 
React-EU

 26,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7 och 13 
Insatsområde 4  -  Att främja återhämtning i SMF företag

2.A.8 Resultatram

Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde 4 -  Att främja återhämtning i SMF företag

Milstolpe för 2018 Slutmål (2023)ID Typ av indikator Indikator eller viktigt genomförandesteg Om tillämpligt, mätenhet Fond Regionkategori

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Datakälla I förekommande fall, en förklaring av indikatorns relevans

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär 
uppdelning av unionens stöd.

Tabellerna 7–11: Insatskategorier

Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde 4 -  Att främja återhämtning i SMF företag
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Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ERDF React-EU 067. Företagsutveckling av små och medelstora företag, stöd till entreprenörskap och företagskuvöser (inklusive stöd till spin-off- och spin-out-företag) 363 181,00

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde 4 -  Att främja återhämtning i SMF företag

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ERDF React-EU 01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet 363 181,00

Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde 4 -  Att främja återhämtning i SMF företag

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ERDF React-EU 03. Landsbygdsområden (glesbefolkade) 363 181,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde 4 - Att främja återhämtning i SMF företag

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ERDF React-EU 07. Ej tillämpligt 363 181,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s och ESF React-EU:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde 4 - Att främja återhämtning i SMF företag

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa 
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall) 
(per insatsområde)

Insatsområde: 4 - Att främja återhämtning i SMF företag
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.

2.A.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer 5
Insatsområdets rubrik Återhämtning och främjande av sysselsättning

 Hela det prioriterade området kommer endast att genomföras genom finansieringsinstrument
 Hela insatsområdet kommer att genomföras endast med finansieringsinstrument som inrättas på unionsnivå
 Hela det prioriterade området kommer att genomföras genom lokalt ledd lokal utveckling
 För ESF: Hela insatsområdet gäller social innovation, transnationellt samarbete eller båda
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt återuppbyggnadsinsatser vid större eller regionala naturkatastrofer
 För Eruf: Hela insatsområdet ägnas åt små och medelstora företag (artikel 39)
 Hela insatsområdet är inriktat på främjande av krisreparation inom React-EU

2.A.2 Motivering till inrättandet av ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori, tematiskt mål eller fond (i tillämpliga fall)

2.A.3 Fond, regionkategori och beräkningsunderlag för unionens stöd
Fond Regionkategori Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande 

offentliga utgifter)
Regionkategori för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade 

områdena (i tillämpliga fall)
ESF Offentlig

2.A.4 Investeringsprioritering
Investeringsprioriteringens id-nummer 13i
Investeringsprioriteringens rubrik (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

2.A.5 Särskilda mål för investeringsprioriteringen och förväntade resultat
Det särskilda målets id-nummer 1
Det särskilda målets benämning Återhämtning och främjande av sysselsättning

Resultat som medlemsstaterna 
försöker uppnå med unionens 
stöd

Med korta snabba insatser under 2021 kan relativt många av de nu arbetslösa personer fås in i sysselsättningsfrämjande 
åtgärder och på så vis reparera så gott det går de skador som Covid-19-pandemin ställt till med.
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Det förväntade resultatet är att framför allt en stor del av ungdomarna utanför arbetsmarknaden får en sysselsättning över 
sommaren. Detta kan i sin tur leda till att resultaten sex månader efter projektslut ser dåliga ut, men då ska ungdomarna till 
största delen ha återupptagit studier och är således inte aktiva på den öppna arbetsmarknaden.

Erfarenheter från tidigare projekt med ungdomar i fokus liksom erfarenheter om sänkt arbetslöshet på sommaren stöder 
detta. Därför används resultatindikator CR06 från den ursprungliga uppsättningen istället för den programspecifika CVR1.
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Tabell 4: Gemensamma resultatindikatorer för vilka ett målvärde har fastställts och programspecifika resultatindikatorer för det specifika 
målet (per investeringsprioritet och regionkategori)(för ESF och ESF React-EU)
Investeringsprioritering : 13i -  (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

Utgångsvärde Målvärde (2023)ID Indikator Regionkategori Mätenhet för 
indikatorn

Gemensam utfallsindikator som används som 
grund för fastställande av mål

Män Kvinnor Totalt

Mätenhet för 
utgångsläge och 

mål

Utgångsår

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CR06 Deltagare i sysselsättning, inklusive eget företagande, 
sex månader efter avslutad åtgärd

Antal 4,00 5,00 9,00 Antal 2020 10,00 10,00 20,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

2.A.6 Åtgärder som ska få stöd inom investeringsprioriteringen (per investeringsprioritering)

 2.A.6.1 Beskriv den typ av åtgärder som ska få stöd, med exempel, och hur de förväntas bidra till de särskilda målen. I tillämpliga fall, ange även 
huvudsakliga målgrupper, särskilda typer av territorier och typer av stödmottagare.
Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

Med en arbetsmarknad som till stora delar satts ur spel pga. covid-19-pandemin måste de föreslagna åtgärderna fokusera på enskilda individers inträde 
och återinträde på arbetsmarknaden. Korta snabba projekt är av nöden till skillnad från de mer normala socialfondsprojekten som oftast är fleråriga, en 
del tom. sexåriga.

Understöd kan beviljas för t.ex

- projekt som påskyndar enskilda individers återgång till den öppna arbetsmarknaden

- projekt som påskyndar unga personers inträde på den öppna arbetsmarknaden

Den huvudsakliga målgruppen för åtgärderna är arbetslösa, långtidsarbetslösa och övriga personer utanför arbetsmarknaden, antingen tillfälligt eller att 
de inte kunnat ta sig ut på arbetsmarknaden.

Finansieringsformen är projektstöd (icke återbetalningspliktigt direktstöd) till organisationer och offentliga aktörer. Även privata aktörer kan komma 
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Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

ifråga.

Stödmottagare kan vara offentliga organ och övriga juridiska personer. Med offentliga organ menas sådana organ som finansieras med skattemedel. 
Stödmottagaren ansvarar för ett projekt som har beviljats en stödfinansiering och det är stödmottagarens faktiska stödberättigande utgifter som kan 
finansieras med programmets medel (projektstöd).

Det förväntade resultatet är att framför allt en stor del av ungdomarna utanför arbetsmarknaden får en sysselsättning över sommaren. Detta kan i sin tur 
leda till att resultaten sex månader efter projektslut ser dåliga ut, men då ska ungdomarna till största delen ha återupptagit studier och är således inte 
aktiva på den öppna arbetsmarknaden.

Erfarenheter från tidigare projekt med ungdomar i fokus liksom erfarenheter om sänkt arbetslöshet på sommaren stöder detta. Därför används 
reslultatindikatorn CR06 från den ursprungliga uppsättningen av indikatorer för uppföljning istället för den programspecifika CVR1.

 2.A.6.2 Vägledande principer för urval av insatser
Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

Övervakningskommittén skall på basen av programmets vägledande principer granska och godkänna närmare metod och kriterier för att välja ut 
insatser för att uppnå en bra kvalitet på programgenomförandet. 

Urvalskriterierna är utformade så att jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling beaktas på ett sådant sätt att de integreras i 
projektgenomförandet.

Vid utformandet av generella urvalskriterier bör särskilt vikt fästas vid att såväl stödmottagaren som de planerade åtgärderna är stödberättigade och att 
projektet har en klar projektplan där både målsättning och planerade aktiviteter är relevanta för att bedöma projektets förväntade resultat.
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Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

Särskild vikt kommer att läggas vid aktiviteter som stöder personer som p.g.a. coronaviruspandemin drabbats av arbetslöshet, antingen genom att 
aldrig kommit in på arbetsmarknaden eller genom att de är arbetslösa eller permitterade.

Även projektets bidrag till förverkligandet av Östersjöstrategin, innovationsstrategin för smart specialisering och strategin för livslångt lärande beaktas 
i tillämpliga delar.

2.A.6.3 Planerad användning av finansieringsinstrument (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

2.A.6.4 Planerad användning av större projekt (i tillämpliga fall)
Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin

2.A.6.5 Utfallsindikatorer per investeringsprioritering och, i tillämpliga fall, per regionkategori

Tabell 5: Gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer (per investeringsprioritering, uppdelade per regionkategori för ESF och i tillämpliga 
fall för Eruf)
Investeringsprioritering 13i - (ESF) Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av 

ekonomin
Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet Fond Regionkategori (i 

tillämpliga fall)
Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

CV30 Värde av ESF-åtgärder för att bekämpa eller motverka 
covid-19

euro ESF 
React-EU

 363 18
2,00

Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen

CV31 Deltagare i åtgärder för att bekämpa eller motverka 
covid-19 som fått stöd

Personer ESF 
React-EU

 110,00 110,00 220,00 Förvaltningsmyndighetens 
uppföljningssystem

Årligen
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2.A.7 Social innovation, transnationellt samarbete och bidrag till de tematiska målen 1–7 och 13 
Insatsområde 5  -  Återhämtning och främjande av sysselsättning

2.A.8 Resultatram

Tabell 6: Det prioriterade områdets resultatram (per fond och, för Eruf och ESF, per regionkategori)
Insatsområde 5 -  Återhämtning och främjande av sysselsättning

Milstolpe för 2018 Slutmål (2023)ID Typ av indikator Indikator eller viktigt genomförandesteg Om tillämpligt, mätenhet Fond Regionkategori

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Datakälla I förekommande fall, en förklaring av indikatorns relevans

Kompletterande kvalitativ information om inrättandet av resultatramen

2.A.9 Insatskategorier
Insatskategorier motsvarande innehållet i det prioriterade området, baserat på en nomenklatur som antagits av kommissionen och en preliminär 
uppdelning av unionens stöd.

Tabellerna 7–11: Insatskategorier

Tabell 7: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde 5 -  Återhämtning och främjande av sysselsättning

Fond Regionkategori Kod belopp i 
euro

ESF React-
EU

102. Tillgång till sysselsättning för arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, inbegripet långtidsarbetslösa och personer långt från arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till arbetskraftens rörlighet

363 182,0
0

Tabell 8: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde 5 -  Återhämtning och främjande av sysselsättning

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ESF React-EU 01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet 363 182,00
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Tabell 9: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde 5 -  Återhämtning och främjande av sysselsättning

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ESF React-EU 03. Landsbygdsområden (glesbefolkade) 363 182,00

Tabell 10: Dimension 4 – Territoriella genomförandemekanismer
Insatsområde 5 - Återhämtning och främjande av sysselsättning

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

 ESF React-EU 07. Ej tillämpligt 363 182,00

Tabell 11: Dimension 6 – ESF:s och ESF React-EU:s andratema (bara ESF och YEI)
Insatsområde 5 - Återhämtning och främjande av sysselsättning

Fond Regionkategori Kod belopp i euro

ESF React-EU 08. Ej tillämpligt 363 182,00

2.A.10 Sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd, vid behov inklusive åtgärder för att öka den administrativa 
kapaciteten hos de myndigheter som är delaktiga i förvaltningen och kontrollen av programmen och stödmottagarna (i tillämpliga fall) 
(per insatsområde)

Insatsområde: 5 - Återhämtning och främjande av sysselsättning
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.

2.B BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN FÖR TEKNISKT STÖD

2.B.1 Insatsområde
Insatsområdets id-nummer 3
Insatsområdets rubrik Tekniskt stöd

 Hela insatsområdet är inriktat på tekniskt stöd som får stöd inom React-EU

2.B.2 Motivering till att inrätta ett insatsområde som omfattar mer än en regionkategori (i tillämpliga fall)
2.B.3 Fond och regionkategori

Fond Regionkategori Beräkningsunderlag (summa stödberättigande utgifter eller stödberättigande offentliga utgifter)

 ESF Mer utvecklade Offentlig

2.B.4 Särskilda mål och förväntade resultat 
ID Specifikt 

mål  Resultat som medlemsstaterna försöker uppnå med unionens stöd

1 Tekniskt 
stöd

Syftet med tekniskt stöd är att administrera programmet.

Åtgärderna inom det prioriterade området kommer att omfatta det geografiska område som består av sexton landsbygdskommuner på Åland 
(hela Åland, dvs. NUTS II).

Fondernas bidrag till de beskrivna åtgärderna kommer att beräknas i förhållande till den totala offentliga utgiften och finansieras i sin helhet 
från Europeiska socialfonden i syfte att förenkla administrationen för förvaltningsmyndigheten.  Det tekniska stödet utgör totalt 4 procent 
av hela programmets budget som omfattar två fonder.
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2.B.5 Resultatindikatorer

Tabell 12: Programspecifika resultatindikatorer (per specifikt mål) (för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden/Eruf React-EU/ESF React-EU) (per 
särskilt mål) (för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden)
Insatsområde 1 - Tekniskt stöd

Utgångsvärde Målvärde (2023)ID Indikator Mätenhet

Män Kvinnor Totalt

Utgångsår

Män Kvinnor Totalt

Datakälla Rapporteringsfrekvens

2.B.6 En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de särskilda målen (per insatsområde)

2.B.6.1 En beskrivning av åtgärder som ska få stöd och hur de förväntas bidra till de särskilda målen
Insatsområde 3 - Tekniskt stöd

Målet för den valda prioriteten är en effektiv programadministration och att öka medvetenheten hos ålänningarna om vad som kan finansieras och har 
finansierats genom de olika fonderna.

Med hjälp av tekniskt stöd kommer administrativa utgifter för programmets förvaltning och genomförande vilka kan inkludera personella resurser 
liksom utvärderingar och publicitetsåtgärder att finansieras. Administrationen kommer att bestå av förberedelser, uppföljning, övervakning, kontroll, 
utvärdering, informations- och publicitetsåtgärder samt därtill övriga relaterade administrativa uppgifter.

Även nätverksarbete samt insatser för att minska den administrativa bördan för stödmottagarna och insatser för att öka kapaciteten hos den förvaltande 
myndigheten och stödmottagarna när det gäller förvaltning och användning av fonderna kan stödas. För att öka kunskapen om gemenskapens 
horisontella mål skall utbildning erbjudas. Särskilt prioriterade områden är integrering av jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet, kunskap om 
antidiskriminering samt funktionsnedsättning och tillgänglighet.

Åtgärderna kan gälla både tidigare och senare programperioder.
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2.B.6.2 Aktivitetsindikatorer som förväntas bidra till resultaten 

Tabell 13: Aktivitetsindikatorer (för Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden/Eruf React-EU/ESF React-EU) (per insatsområde) (för 
Eruf/ESF/Sammanhållningsfonden)
Insatsområde 3 - Tekniskt stöd

Målvärde (2023) (frivilligt) DatakällaID Indikator (namn på indikator) Mätenhet
Män Kvinnor Totalt

10 Deltagare i utbildning Antal Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem

9 Personer med lön som finansieras med tekniskt stöd Antal Förvaltningsmyndighetens uppföljningssystem

2.B.7 Insatskategorier (per insatsområde)
Motsvarande insatskategorier, enligt en nomenklatur som antagits av kommissionen, och en preliminär fördelning av unionens medel

Tabellerna 14–16: Insatskategorier

Tabell 14: Dimension 1 – Interventionsområde
Insatsområde 3 - Tekniskt stöd

Fond Regionkategori Kod Belopp i euro

 ESF Mer utvecklade 121. Förberedelse, genomförande, övervakning och kontroll 139 874,00  

 ESF Mer utvecklade 122. Utvärdering och undersökningar 29 973,00  

 ESF Mer utvecklade 123. Information och kommunikation 29 973,00  

Tabell 15: Dimension 2 – Finansieringsform
Insatsområde 3 - Tekniskt stöd

Fond Regionkategori Kod Belopp i euro
   ESF Mer utvecklade 01. Bidrag utan återbetalningsskyldighet 199 820,00

Tabell 16: Dimension 3 – Typ av område
Insatsområde 3 - Tekniskt stöd

Fond Regionkategori Kod Belopp i euro
ESF Mer utvecklade 03. Landsbygdsområden (glesbefolkade) 199 820,00 
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3. FINANSIERINGSPLAN

3.1 Medel per fond och belopp för resultatreserven

Tabell 17
2014 2015 2016 2017 2018Fond Regionkategori

Huvudsakligt anslag Resultatreserv Huvudsakligt anslag Resultatreserv Huvudsakligt anslag Resultatreserv Huvudsakligt anslag Resultatreserv Huvudsakligt anslag Resultatreserv

Eruf Mer utvecklade 293 649,00 18 745,00 299 529,00 19 119,00 305 525,00 19 502,00 311 640,00 19 892,00 317 877,00 20 290,00

Totalt Eruf 293 649,00 18 745,00 299 529,00 19 119,00 305 525,00 19 502,00 311 640,00 19 892,00 317 877,00 20 290,00

ESF Mer utvecklade 337 956,00 21 572,00 344 721,00 22 004,00 351 622,00 22 444,00 365 276,00 23 315,00 372 585,00 23 782,00

Totalt ESF 337 956,00 21 572,00 344 721,00 22 004,00 351 622,00 22 444,00 365 276,00 23 315,00 372 585,00 23 782,00

Eruf React-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESF React-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalt  React-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalt 631 605,00 40 317,00 644 250,00 41 123,00 657 147,00 41 946,00 676 916,00 43 207,00 690 462,00 44 072,00

2019 2020 2021 2022 TotaltFond Regionkategori
Huvudsakligt anslag Resultatreserv Huvudsakligt anslag Resultatreserv Huvudsakligt anslag Huvudsakligt anslag Huvudsakligt anslag Resultatreserv

Eruf Mer utvecklade 324 238,00 20 696,00 330 726,00 21 110,00 0,00 2 183 184,00 139 354,00

Totalt Eruf 324 238,00 20 696,00 330 726,00 21 110,00 0,00 0,00 2 183 184,00 139 354,00

ESF Mer utvecklade 380 039,00 24 258,00 387 645,00 24 743,00 0,00 2 539 844,00 162 118,00

Totalt ESF 380 039,00 24 258,00 387 645,00 24 743,00 0,00 0,00 2 539 844,00 162 118,00

Eruf React-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 363 181,00 0,00 363 181,00 0,00

ESF React-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 363 182,00 0,00 363 182,00 0,00

Totalt  React-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 726 363,00 0,00 726 363,00 0,00

Totalt 704 277,00 44 954,00 718 371,00 45 853,00 726 363,00 0,00 5 449 391,00 301 472,00

3.2 Medel per fond och nationell medfinansiering (i euro)

Tabell 18a: Finansieringsplan
Preliminär uppdelning av 

den nationella 
medfinansieringen

Huvudsakligt anslag Resultatreserv Resultatreserven 
som andel av det 

totala 
unionsstödet

Prioriterat 
område

Fond Regionkategori Beräkningsunderlag 
för unionens stöd

(Summa 
stödberättigande 
kostnader eller 

offentliga 
stödberättigande 

kostnader)

Unionsstöd
(a)

Nationell 
motpart
(b) = (c) 

+ (d)
Nationell 
offentlig 

finansiering
(c )

Nationell 
privat 

finansiering
(d) (1)

Totalt 
finansiering
(e) = (a) + 

(b)

Samfinansieringsnivå
(f)  = (a) / (e) (2)

EN 
MEDFINANSIERINGSGRAD 

PÅ 100 % FÖR 
RÄKENSKAPSÅRET 2020–

2021 (3)

EIB-
bidrag 

(g)

Unionsstöd 
(h) = (a) - 

(j)

Nationell 
medfinansiering

 (i) = (b) – (k) 

Unionsstöd 
(j)

Nationell 
medfinansiering 
(k) = (b) * ((j) / 

(a)

(l) = (j) / (a) * 
100

1 Eruf Mer utvecklade Offentlig 2 322 538,00 2 322 538,00 2 322 538,00 0,00 4 645 076,00 50,0000000000% 0,00 2 183 184,00 2 183 184,00 139 354,00 139 354,00 6,00%
2 ESF Mer utvecklade Offentlig 2 502 142,00 2 502 142,00 2 502 142,00 0,00 5 004 284,00 50,0000000000% 0,00 2 340 024,00 2 340 024,00 162 118,00 162 118,00 6,48%
4 Eruf Offentlig 363 181,00 0,00 0,00 0,00 363 181,00 100,0000000000% 0,00 363 181,00 0,00 0,00 0,00%
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Preliminär uppdelning av 
den nationella 

medfinansieringen

Huvudsakligt anslag Resultatreserv Resultatreserven 
som andel av det 

totala 
unionsstödet

Prioriterat 
område

Fond Regionkategori Beräkningsunderlag 
för unionens stöd

(Summa 
stödberättigande 
kostnader eller 

offentliga 
stödberättigande 

kostnader)

Unionsstöd
(a)

Nationell 
motpart
(b) = (c) 

+ (d)
Nationell 
offentlig 

finansiering
(c )

Nationell 
privat 

finansiering
(d) (1)

Totalt 
finansiering
(e) = (a) + 

(b)

Samfinansieringsnivå
(f)  = (a) / (e) (2)

EN 
MEDFINANSIERINGSGRAD 

PÅ 100 % FÖR 
RÄKENSKAPSÅRET 2020–

2021 (3)

EIB-
bidrag 

(g)

Unionsstöd 
(h) = (a) - 

(j)

Nationell 
medfinansiering

 (i) = (b) – (k) 

Unionsstöd 
(j)

Nationell 
medfinansiering 
(k) = (b) * ((j) / 

(a)

(l) = (j) / (a) * 
100

React-
EU

5 ESF 
React-
EU

Offentlig 363 182,00 0,00 0,00 0,00 363 182,00 100,0000000000% 0,00 363 182,00 0,00 0,00 0,00%

3 ESF Mer utvecklade Offentlig 199 820,00 199 820,00 199 820,00 0,00 399 640,00 50,0000000000% 0,00 199 820,00 199 820,00
Totalt Eruf Mer utvecklade 2 322 538,00 2 322 538,00 2 322 538,00 0,00 4 645 076,00 50,0000000000% 2 183 184,00 2 183 184,00 139 354,00 139 354,00 6,00%
Totalt ESF Mer utvecklade 2 701 962,00 2 701 962,00 2 701 962,00 0,00 5 403 924,00 50,0000000000% 2 539 844,00 2 539 844,00 162 118,00 162 118,00 6,00%
Totalt Eruf 

React-
EU

363 181,00 0,00 0,00 0,00 363 181,00 100,0000000000% 363 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totalt ESF 
React-
EU

363 182,00 0,00 0,00 0,00 363 182,00 100,0000000000% 363 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Totalt  React-
EU

726 363,00 0,00 0,00 0,00 726 363,00 100,0000000000% 726 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Slutsumma 5 750 863,00 5 024 500,00 5 024 500,00 0,00 10 775 363,00 53,3704804191% 0,00 5 449 391,00 4 723 028,00 301 472,00 301 472,00

(1) Ska endast fyllas i om de insatsområdena uttrycks i totala kostnader.
(2) Detta tal kan rundas av till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).
(3) Genom att kryssa i rutan begär medlemsstaten, i enlighet med artikel 25a.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, att en medfinansieringsgrad på 100 % tillämpas på utgifter som deklareras i betalningsansökningar under 
räkenskapsåret 1 juli 2020–30 juni 2021 för alla / vissa av det operativa programmets insatsområden.

Tabell 18b: Sysselsättningsinitiativet för unga – särskilda anslag till ESF, ESF React-EU, YEI och YEI React-EU (i tillämpliga fall)
Preliminär uppdelning av den 
nationella medfinansieringen

Prioriterat 
område

Fond Regionkategori Beräkningsunderlag för unionens stöd
(Summa stödberättigande kostnader eller 
offentliga stödberättigande kostnader)

Unionsstöd
(a)

Nationell 
motpart
(b) = (c) + 
(d)

Nationell 
offentlig 
finansiering
(c )

Nationell 
privat 
finansiering
(d) (1)

Totalt 
finansiering
(e) = (a) + 
(b)

Samfinansieringsnivå
(f)  = (a)/(e) (2)

Totalt 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proportion %
ESF:s kvot för mindre utvecklade regioner 0,00%
ESF:s kvot för övergångsregioner 0,00%
ESF:s kvot för mer utvecklade regioner 0,00%
(1) Ska endast fyllas i om de insatsområdena uttrycks i totala kostnader.
(2) Detta tal kan rundas av till närmaste heltal i tabellen. Den exakta satsen som används för att ersätta betalningar är kvoten (f).

Tabell 18c: Uppdelning av finansieringsplanen per insatsområde, fond, regionkategori och tematiskt mål
Prioriterat område Fond Regionkategori Tematiskt mål Unionsstöd Nationell 

motpart
Totalt 

finansiering
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Prioriterat område Fond Regionkategori Tematiskt mål Unionsstöd Nationell 
motpart

Totalt 
finansiering

 Entreprenörskap och innovation Eruf Mer utvecklade Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 1 108 030,00 1 108 030,00 2 216 060,00 

 Entreprenörskap och innovation Eruf Mer utvecklade Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, jordbrukssektorn (för EJFLU) och fiske- 
och vattenbrukssektorn (för EHFF)

1 214 508,00 1 214 508,00 2 429 016,00 

 Delaktighet och kompetens ESF Mer utvecklade Främja hållbar sysselsättning av god kvalitet och stödja arbetskraftens rörlighet 641 942,00 641 942,00 1 283 884,00 

 Delaktighet och kompetens ESF Mer utvecklade Främja social inkludering och bekämpa fattigdom och diskriminering 500 428,00 500 428,00 1 000 856,00 

 Delaktighet och kompetens ESF Mer utvecklade Att investera i utbildning och i vidareutbildning, inklusive yrkesutbildning för färdigheter och 
livslångt lärande

1 359 772,00 1 359 772,00 2 719 544,00 

 Att främja återhämtning i SMF 
företag

Eruf React-
EU

Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av ekonomin

363 181,00 0,00 363 181,00 

 Återhämtning och främjande av 
sysselsättning

ESF React-
EU

Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av ekonomin

363 182,00 0,00 363 182,00 

 Totalt 5 551 043,00 4 824 680,00 10 375 723,00 

Tabell 19: Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar
Prioriterat område Preliminärt stödbelopp som ska användas för mål om klimatförändringar (i euro) Proportion av det operativa programmets totala anslag (%)

 1 37 160,80 0,65% 

 2 50 000,00 0,87% 

 Totalt 87 160,80 1,52% 
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4. INTEGRERAT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID TERRITORIELL 
UTVECKLING

En beskrivning av det integrerade tillvägagångssättet vid territoriell utveckling som tar 
hänsyn till det operativa programmets innehåll och mål med beaktande av 
partnerskapsöverenskommelsen, och som visar hur det operativa programmet bidrar till 
att programmets mål uppnås och till de förväntade resultaten
För en liten öppen ekonomi som den åländska är internationell handel och 
gränsöverskridande samarbete inom en rad olika frågor t.ex. vattenmiljö av särskild stor 
betydelse. Det åländska strukturfondsprogrammet har i förhållande till det 
gränsöverskridande programmet Central Baltic inte samma finansiella förutsättningar för 
att bedriva internationellt samarbete. Inom det åländska strukturfondsprogrammet finns 
dock vissa förutsättningar att med både regionalfonden och socialfonden stöda 
erfarenhetsutbyte i form av aktiviteter för samarbete, jämförelser och 
benchmarkininsatser inom och utanför Åland. De största förutsättningarna ges dock inom 
ramen för Central Baltic programmet 2014-2020 där de deltagande länderna avsatt ca 
115 miljoner euro av EU-medel för territoriellt samarbete.

För de deltagande ländernas kustområden i Estland, Finland, Lettland, Sverige och för 
hela Åland finns gemensamma utmaningar i form av tillgänglighet till europeiska och 
utomeuropeiska marknader, arbetskraftens produktivitet, utveckling av entreprenörskap, 
dra nytta av det kunskapsintensiva näringslivet, reducera utsläpp av koldioxid samt 
näringsämnen och gifter i Östersjön, balansera intresset mellan att bevara och 
kommersiellt utveckla natur- och kulturresurser, hållbart nyttjande av marina resurser, 
kommunikationer inom regionen och förstärkning av småskaliga samhällen.

Ålands landskapsregering är en av parterna som godkänner Central Baltic programmet 
medan ansvarig förvaltningsmyndighet är Egentliga Finlands Förbund. 
Programsekretariatet har huvudkontor i Åbo och en kontaktpunkt med en person vardera 
på Åland respektive i Sverige, Estland och Lettland som kommer att hjälpa potentiella 
projektpartners. För Ålands del ges det förutsättningar för små och medelstora företag att 
vara delaktiga i projekt som syftar till att främja en kunskapsbaserad innovativ ekonomi 
som erbjuder jobb av högt mervärde inom ramen för Europastrategins tematiska mål 3 
och för åländska institutioner att inom ramen för tematiskt mål 10 samarbeta kring att 
utveckla den yrkesinriktade utbildningen och skolningen.

4.1 Lokalt ledd utveckling (i tillämpliga fall)
Tillvägagångssättet vid användning av instrument för lokalt ledd utveckling samt 
principerna för att fastställa i vilka områden de kommer att genomföras

4.2 Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling (i tillämpliga fall)
I tillämpliga fall, det preliminära beloppet för Eruf-stödet för integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling, som ska genomföras i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EU) 
nr 1301/2013 och det preliminära ESF-stödet till integrerade åtgärder.
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Tabell 20: Integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling – preliminära belopp 
för Eruf- och ESF-stöd

Fond Eruf- och ESF-stöd 
(preliminärt) (i euro)

Proportion av det totala anslaget från 
fonden till programmet

Totalt ESF utan React-EU 0,00 0,00%
Totalt Eruf utan React-EU 0,00 0,00%
TOTALT ERUF+ESF  
utan React-EU

0,00 0,00%

4.3 Integrerade territoriella investeringar (ITI) (i tillämpliga fall)
Tillvägagångssättet vid användning av integrerade territoriella investeringar (enligt 
definitionen i artikel 36 i förordning 1303/2013) i andra fall än dem som avses i punkt 
4.2, och deras preliminära anslag från varje insatsområde.

Tabell 21: Preliminära anslagsbelopp till andra integrerade territoriella 
investeringar än dem som avses i punkt 4.2 (aggregerat belopp)

Insatsområde Fond Preliminärt anslag (unionens stöd) (i euro)

Totalt 0,00

4.4 Bestämmelser för interregionala och transnationella åtgärder inom det 
operativa programmet, där stödmottagarna finns i mer än en medlemsstat. (i 
tillämpliga fall)
Östersjöstrategin (EUSBSR), för hållbar tillväxt och utveckling av Östersjöregionen 
reviderades under 2012.  Handlingsplanen bidrar till målen i Europa 2020-strategin och 
baseras fortsättningsvis på en effektiv användning av befintliga finansieringskällor, vilket 
gör det viktigt att anpassa nationell, regional och EU: s politik samt finansiella resurser 
med målen i strategin.

Handlingsplanen innehåller tre övergripande mål; att rädda Östersjön, integrera området 
och att öka välståndet i regionen och ett antal prioriterade områden PA (17) som stöder 
målen samt horisontella insatsområden HA (5).

Östersjöregionen (BSR) innehåller redan framgångsrika och innovativa regioner men för 
att ytterligare öka välståndet i Östersjöregionen omfattar strategin åtgärder för att främja 
entreprenörskap, innovation, handel och digitalt baserad tillväxt. Det förbättrar 
affärsmöjligheterna och förstärker den inre marknaden på ett hållbart sätt.

Konkurrenskraften i regionen är också nära relaterad till en hög utbildningsnivå. För att 
bibehålla och stärka regionens konkurrenskraft, måste samarbetet mellan utbildnings-
institutioner på alla nivåer öka. Samtidigt är det viktigt att förbättra samarbetet mellan 
utbildningsinstitutioner och företag. För att förbli konkurrenskraftiga måste företagen i 
regionen kunna leverera högkvalitativa produkter och tjänster som kräver mer 
affärsinriktad utbildning och därmed närmare utbyte mellan de två sektorerna.

De valda programinsatserna inom Central Baltic programmet stöder Östersjöstrategin 
mot målen att uppnå ett ökat välstånd, rädda havsmiljön och koppla samman regionen 
framförallt genom projekt som bidrar till att genomföra Europa 2020-strategin och till att 
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förbättra regionens globala konkurrenskraft, minska belastningen på Östersjön, utveckla 
miljömässigt hållbara transportlösningar, öka kompetensen och sammanhållningen.

Investeringsprioriteringarna inom Ålands strukturfondsprogram med inriktning på 
innovationer och tillväxt samt kunskapshöjande insatser som syftar till att stärka 
konkurrenskraften bland små och medelstora företag bedöms därför i första hand indirekt 
bidra till målet att uppnå ett ökat välstånd framförallt genom projekt som bidrar till att 
genomföra Europa 2020-strategin och till att förbättra regionens globala konkurrenskraft. 
Framförallt bedöms regionalfondens finansiering bidra till Östersjöstrategins prioriterade 
områden (PA) ”SME” och ”Innovation”. Även de valda investeringsprioriteringarna 
inom socialfonden bedöms indirekt bidra till ökat välstånd genom satsningar på 
utbildning, sysselsättning, miljö och jämställdhet genom att i första hand bidra till PA 
”Education” och ett HA ”Involve”. Internationellt samarbete medför ett mervärde och 
socialfonden kan stöda insatser som strävar till att öka internationaliseringen. 
Projektägaren till två ESF-projekt under programperioden 2007-2013 är involverad i ett 
flaggskeppsprojekt rörande ungdomsarbetslöshet i Östersjöregionen. Målsättningen är en 
fortsatt samordning av olika projekt och utbyte av best practice.

Det finns flera sätt att anpassa EU-programmen med strategin och det är upp till 
medlemsstaterna att avgöra vilka man väljer. För båda fondernas del avser 
förvaltningsmyndigheten i uppföljningen av programmet att beskriva hur olika aktiviter 
har bidragit till målen strategin. Östersjöstrategin kommer också att bedömas av 
förvaltningsmyndigheten i samband med projekturvalet, vilket framkommer under 
avsnittet vägledande principer för val av projekt.

4.5 Hur de inom programmet planerade insatserna bidrar till makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier, enligt de behov för programområdet som 
fastställts av medlemsstaten (i tillämpliga fall) (i tillämpliga fall)
(När medlemsstaten och regionerna deltar i makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier) 
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5. SÄRSKILDA BEHOV I GEOGRAFISKA OMRÅDEN MED STÖRST 
FATTIGDOM ELLER HOS MÅLGRUPPER SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA 
FÖR DISKRIMINERING ELLER SOCIAL UTESTÄNGNING (i tillämpliga fall)

5.1 Geografiska områden med störst fattigdom eller målgrupper som är särskilt 
utsatta för diskriminering eller social utestängning

5.2 Strategi för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering eller 
social utestängning samt, i tillämpliga fall, bidraget till det integrerade 
tillvägagångssätt som anges i partnerskapsöverenskommelsen
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Tabell 22: Åtgärder för att möta de särskilda behoven i geografiska områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller social utestängning

Målgrupp/geografiskt 
område

Huvudsaklig typ av planerade åtgärder som ingår i det integrerade 
tillvägagångssättet

Prioriterat 
område

Fond Regionkategori Investeringsprioritering
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6. SÄRSKILDA BEHOV I OMRÅDEN MED ALLVARLIGA OCH 
PERMANENTA, NATURBETINGADE ELLER DEMOGRAFISKA 
NACKDELAR (I TILLÄMPLIGA FALL)
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7. MYNDIGHETER OCH ORGAN MED ANSVAR FÖR FÖRVALTNING, 
KONTROLL OCH REVISION SAMT RELEVANTA PARTERS ROLL

7.1 Relevanta myndigheter och organ

Tabell 23: Relevanta myndigheter och organ
Myndighet/orga

n
Namn på 

myndigheten/or
ganet samt 

avdelning eller 
enhet

Namn på chef 
för 

myndigheten 
eller organet 
(befattning 
eller tjänst)

Adress E-post

Förvaltningsmynd
ighet

Linnéa Johansson Avdelningschef, 
Näringsavdelnin
gen

Ålands 
landskapsregerin
g,  PB 1060, 
AX-22111 
MARIEHAMN

Linnea.johansson@regeri
ngen.ax

Attesterande 
myndighet

Bodil Karlsson Finanscontroller
, 
Finansavdelning
en

Ålands 
landskapsregerin
g, PB 1060, AX-
22111 
MARIEHAMN

Bodil.karlsson@regeringe
n.ax

Revisionsmyndig
het

Dan Bergman Landskapsrevis
or, 
Landskapsrevisi
onen

Landskapsrevisi
onen, PB 1060, 
AX-22111 
MARIEHAMN

Dan.bergman@revisionen
.ax

Organ till vilket 
kommissionen 
kommer att göra 
utbetalningar

Susanna 
Mattsson

Redovisningsch
ef, 
Finansavdelning
en

Ålands 
landskapsregerin
g, PB 1060, AX-
22111 
MARIEHAMN

Susanna.mattsson@regeri
ngen.ax

7.2 De relevanta parternas engagemang

7.2.1 Åtgärder som vidtagits för att engagera parterna i utformningen av det operativa 
programmet och parternas roll i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av 
programmet
Utarbetandet av programmet har skett mellan Ålands landskapsregering och 
programmets partnerskap genom flernivåstyre såsom det är definierat i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 artikel 5.

Landskapsregeringen arrangerade i maj 2011 ett öppet seminarium för att presentera 
grunddragen i EU 2020-strategin och Europaparlamentets och rådets förslag till nya 
förordningar perioden 2014-2020. Samtidigt gavs information kring lärdomar och 
erfarenheter från programperioden 2007-2013 och en överblick av trender inom den 
åländska samhällsekonomin.

För utarbetande av nya operativprogram med finansiering från de Europeiska struktur- 
och investeringsfonderna tillsatte landskapsregeringen den 13 augusti 2012 (bilaga 2) en 
koordinerande strategigrupp och sex fond- och substansspecifika arbetsgrupper. 
Partnerskapet erbjöds genom ett öppet förfarande (brev 21.6.2012) föreslå medlemmar 
till arbetsgrupperna. För strukturfonderna tillsattes två substansarbetsgrupper 
”Investering för tillväxt och sysselsättning (Eruf)” och ”Kompetens och delaktighet 
(ESF)”.
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Som faktaunderlag för programarbetet har landskapsregeringen tagit fram en 
socioekonomisk beskrivning av Åland samt beställt en utredning om små företags 
kapitalförsörjning på Åland.

Arbetsgrupperna har arbetat med två deluppdrag. Det första omfattade genomförandet av 
en SWOT analys för att identifiera framtida utmaningar och behov. Den andra delen av 
uppdraget innebar att föreslå målformuleringar, val av åtgärder och utformande av 
relevanta indikatorer för att mäta programmets resultat. Strategigruppen som 
sammanträtt fem gånger beslöt bl.a. på basen av de två arbetsgruppernas SWOT-
analyser, behovsbeskrivningar och förslag till genomförandestrategier att finansieringen 
från de två strukturfonderna (Eruf och ESF) sammanförs i ett gemensamt program med 
en övergripande programmålsättning. Strategigruppen ansvarade vidare för prioriterings- 
och avgränsningsfrågor samt förslag till preliminär fördelning av fondernas resurser i 
syfte att säkerställa en balanserad tilldelning för att kunna uppnå formulerade mål.

Jämsides med utarbetandet av det operativa programmet har Ålands statistik och 
utredningsbyrå (Åsub) och Kontigo Ab medverkat i egenskap av ex-ante utvärderare. I 
uppdraget ingick även att utföra en miljökonsekvensbedömning (MKB) av programmet i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan. Miljökonsekvensbedömningen har utförts av 
Kontigo Ab. Utvärderingen har skett löpande under programarbetet så att utvärderarna 
haft kontinuerlig och direkt kontakt med de olika arbetsgrupperna samt fungerat som 
dialogstöd i programskrivandet. Utvärderarna har även tagit del av strategigruppens 
arbete och tog i december 2012 på strategigruppens möte del av arbetsgrupperna 
presentation av identifierade behov och utmaningar inom ramen för fondernas 
politikområden. I mars 2013 ordnade utvärderarna som ett led i en lärandeprocess ett 
internt seminarium med huvudtema programmens interventionslogik. Interna 
avstämningsmöten har dessutom hållits med tjänstemän på landskapsregeringen vilka i 
huvudsak handlat om uppdateringar av tidtabeller och avstämning av hur arbetsprocessen 
utvecklat sig gentemot det föreslagna regelverket och de inledande 
partnerskapsförhandlingarna med kommissionen. Den slutliga ex-anten och 
miljökonsekvensbedömningen (daterad 13 mars 2014) lämnades till landskapsregeringen 
den 3 april 2014.

Under juni-augusti 2013 var programförslaget (daterat 31.05.2013) föremål för ett öppet 
hörandeförfarande parallellt med delgivning av ett förslag till MKB. Utkastet till MKB 
(daterad 17.5.2013) offentliggjordes genom delgivning med annonser i Tidningen Åland 
och Nya Åland den 4 juni 2013. Programförslaget och MKBn fanns även tillgängliga på 
landskapsregeringens webbsida och vid registratorskontoret. En särskild inbjudan att 
lämna synpunkter riktades även till berörda myndigheter, kommuner och organisationer.

Resultaten av hörandeförfarandet och miljökonsekvensbedömningen (MKB) har utgjort 
underlag till den fortsatta beredning och beslutet om programmet.

På programförslaget inkom totalt fem utlåtanden med synpunkter från Ålands 
Fredsinstitut r.f., Företagarna på Åland r.f., Ålands Näringsliv r.f., Miljöbyrån vid Ålands 
landskapsregering och Jämställdhetsenheten vid Ålands landskapsregering.
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Ur programutlåtandena framkom att man i huvudsak omfattade behovet av att stöda 
kunskapsutveckling, stimulera uppkomsten och utvecklingen av tillväxtorienterade 
företag, att utveckla konkurrensfördelar, bredda forsknings- och innovationsbasen samt 
att diversifiera ekonomin.

De huvudsakliga invändningarna kom från näringslivsorganisationerna och riktades mot 
förslaget att allokera gemenskapens medel till offentligt riskkapital (Eruf). Gemensamt 
för kritiken var att man ansåg att en för stor del av programmets resurser är riktade till 
finansieringsformen på bekostnad av övriga stödformer. I ett utlåtande framfördes 
invändningar mot finansieringsinstrumentet som ett för riskfyllt instrument såväl 
funktionellt som rättsligt.  Vidare framfördes farhågor kring den minskade allokeringen 
av budgetmedel från strukturfonderna under rådande konjunktur och en risk att det 
offentliga behovet tränger ut privata sektorns möjlighet till finansiering med antydan om 
en rejäl snedvridning av finansieringen åt det offentliga hållet under programperioden 
2007-2013 (ESF). Man efterlyser en balans mellan privata och offentliga projekt. 
Slutligen framfördes krav på en förenklad och flexibel administration och framförallt 
förkortade handläggningstider av ansökningar hos den administrerande myndigheten.

I ett annat utlåtande konstaterades att programförslaget innefattade en snäv förståelse av 
begreppet innovation och insikt om breddandet av behovet av kunskapsutveckling 
utanför den privata sektorn samt att det råder oklarhet om möjligheten att nyttja 
programmet för att främja internationalisering av det åländska samhället för mindre 
aktörer. Vidare efterlystes en vidgad förståelse av hur forskning bedrivs och funktioner 
som kan hjälpa olika mindre aktörer (privat, offentlig, tredje sektor) med rådgivning och 
hjälp om olika europeiska program. I ett utlåtande framhölls behovet av en tydligare 
definition på vad som är hållbart och om möjligt bra formulerade kriterier som ökar 
förutsättningarna för att ”alla insatser och investeringar skall stöda en hållbar 
utveckling”. Slutligen innehöll ett utlåtande förbättringsförslag gällande beskrivningen av 
statistiken enligt könsperspektiv och förtydliganden kring begreppet integration.

På förslaget till MKB lämnades synpunkter från Miljöbyrån vid Ålands 
landskapsregering.

I förslaget till MKBn konstaterades sammanfattningsvis att de föreslagna åtgärderna 
inom de valda investeringsprioriteringarna i programförslaget kan ha både en positiv och 
negativ miljöpåverkan men att det inte går att dra slutsatsen att programmet innebär 
någon betydande miljöpåverkan. I MKB:n som i utlåtandet poängteras betydelsen av att 
styrningen av programmet, både vad gäller styrningen av insatser och projekt liksom av 
en bredare integrering av miljöhänsyn, utvecklas och fullföljs i genomförandet.

Det åländska programmet inom ramen för Tillväxt och sysselsättning har, med beaktande 
av förhållandevis små resurser och gemenskapens övergripande målsättning om 
koncentration, å ena sidan valt en snäv inriktning mot kompetens, sysselsättningsfrågor 
och inklusion för utanförgrupper och å andra sidan kunskapsstöd, innovationer och 
finansieringsinstrument genom offentligt riskkapital för att utveckla den åländska 
ekonomin mot ett ökat kunskapsinnehåll och tillväxt. Motiveringarna till införandet av 
finansieringsinstrumentet finns ytterligare redovisat i avsnitt 1.2. För att uppfylla de 
förhandsvillkor som gemenskapen uppställer avser landskapsregeringen utarbeta en 
innovationsstrategi vilken kommer att beakta och definiera vad som avses med 
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innovationer i en bred bemärkelse. Landskapsregeringen har även för avsikt att 
genomföra programmet med en bred syn på begreppet forskning med beaktande av de 
resurser för forskning och utveckling som finns i landskapet.  Formuleringarna av 
målgrupper och stödmottagare har förtydligats så att det även möjliggör för små aktörer 
som tredje sektorn att bli delaktiga i programmets genomförande.

Synpunkter från såväl hörandet samt slutsatserna i miljökonsekvensbedömningen 
avseende miljöhänsyn har beaktats i de vägledande principerna för val av 
insatser/projekt. Vidare betonas partnerskapets roll (övervakningskommittén) och ansvar 
då de skall granska och godkänna metod och urvalskriter så att det leder till en positiv 
förstärkning av miljöhänsyn.

I utformningen av programmet syns de direkta miljöinsatserna främst inom åtgärder 
rörande energieffektivitet och miljöledningssystem som ett led att stärka 
konkurrenskraften bland små och medelstora företag. Sammantaget med utformning av 
rutiner för hantering av miljöaspekten i genomförandet tillsammans med 
utbildningsåtgärder bedömer landskapsregeringen att programmens resultat kan ge 
positiva miljöeffekter jämfört med att inte genomföra programmen.

I hörandet framkom även önskemål om en större tilldelning av finansiering till 
privatsektor med hänvisning till en snedvridning av programfinansieringen till förmån för 
offentliga projekt under perioden 2007-2013. I föreliggande program är hälften av 
socialfondens resurser kanaliserade till utbildning, kompetens och livslångt lärande och 
företagen är en stor målgrupp inom denna prioriterade investering.

Genom de åtgärder mot en förenklad administration med förenklade kostnadsmodeller 
vilken redovisas i avsnitt 8 eftersträvas en mera flexibel administration med ambition att 
korta ner handläggningstiderna. Slutligen har rekommendationer avseende statistik enligt 
könsperspektiv och genus samt jämställdhetsaspekten utvecklats.

I genomförandet av programmet kommer landskapsregeringen att fortsättningsvis iaktta 
formerna för partnerskap och flernivåstyre. Ålands landskapsregering avser inom tre 
månader efter dagen för anmälan till medlemsstaten om beslutet om godkännande av det 
operativa programmet inrätta en kommitté med företrädare för partnerna för att övervaka 
genomförandet av programmet i samförstånd med förvaltningsmyndigheten. Ålands 
landskapsregering avser ytterligare utreda möjligheterna till samordningsvinster genom 
eventuell korsrepresenation med övervakningskommittén för Ålands 
landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020.

React-EU

Beredningen av programändringen gällande tilldelningen av REACT medel har gjorts av 
Ålands landskapsregering, där näringsavdelningen har ansvaret för 
strukturfondsprogrammet 2014-2020. Programmets partnerskap har involverats i arbetet 
såsom det är definierat i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 
artikel 5.  
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Landskapsregeringen påbörjade under år 2019 en särskild arbetsprocess gällande 
strukturfonderna och den kommande perioden 2021-2027. I arbetet har såväl skriftliga 
höranden som öppna workshops ordnats för företrädare för partnerskapet dvs berörda 
myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, tredje sektorn, 
miljöorganisationer samt organisationer som främjar social inkludering, grundläggande 
rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-
diskriminering samt företrädare för näringslivet och andra experter inom berörda 
sakområden. Input från detta arbete har också kunnat beaktats av landskapsregeringen i 
beredningen av förslaget till programändring 4 och tilldelningen av den extra finansiering 
som REACT tillför.

Den 9 september 2020 bjöd landskapsregeringen in till ett gemensamt lärande 
webinarium inom ramen för genomförandet av Ålands strukturfondsprogram och 
landsbygdsutvecklingsprogram. Webinariet behandlade de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av Covid-19, hur Åland ska återhämta sig med tanke på kapital och 
kompetensförsörjning samt vad EU programmen 2014-2020 och kommande EU program 
2021-2027 kan tillföra. Webinariet lockade 50 deltagare och modererades av 
programmets utvärderare. Slutsatserna från webinariet och input till arbetet med 
kommande program var ökat samarbete mellan aktörer, mer arbete med digitalisering, 
och mer fokus på attraktionskraft som kan locka människor till Åland, tillsammans med 
smarta och hållbara investeringar.

I genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmet representeras vidare 
partnerskapet i övervakningskommitténs arbete där övervakningskommitténs 
sammansättning stöder genomförandet av partnerskapsprincipen och dess representanter 
tillför ett mervärde till såväl programplaneringen som implementeringen.

Utöver detta har landskapsregeringen haft direkta kontakter och diskussioner med flera 
partner i arbetet med att ta fram ändringsförslaget.

7.2.2 Samlade bidrag (för ESF och ESF React-EU, i tillämpliga fall) (för ESF, i 
tillämpliga fall)
7.2.3 Anslag för kapacitetsbyggande (för ESF och ESF React-EU, i tillämpliga fall) 
(för ESF, i tillämpliga fall)
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8. SAMORDNING MELLAN FONDERNA, EJFLU, EHFF OCH ANDRA 
FINANSIERINGSINSTRUMENT PÅ UNIONSNIVÅ OCH NATIONELL NIVÅ 
SAMT EIB
Mekanismerna för att säkerställa samordningen mellan fonderna, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) och andra finansieringsinstrument på unionsnivå och nationell nivå samt EIB, 
med beaktande av de relevanta bestämmelserna i den gemensamma strategiska ramen.
För att programmen skall få verkligt genomslag föreslår kommissionen samordning 
mellan olika fonder och finansieringskällor samt mellan olika horisontella EU-program. I 
partnerskapsöverenskommelsen redogörs för de allmänna mekanismerna för samordning.

Programområdet omfattar hela Åland för alla aktuella fonder. För strukturfonderna (Eruf 
och ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- 
och fiskerifonden eftersträvas komplementaritet vilket innebär att fonderna inte strikt 
avgränsas från varandra. Det avgörande för valet av finansieringsfond kommer att vara 
projektets primära mål och verksamhet även om det kan innehålla delar som kan 
finansieras ur flera fonder. Förvaltningsmyndigheten bör säkerställa 
samordningsmekanismer som säkerställer komplementariteten och undanröjer risk för 
dubbelfinansiering.

Ansvaret för samordning ankommer på Ålands landskapsregering och 
näringsavdelningen som förvaltar samtliga fonder. Genom en gemensam 
övervakningskommitté för flera fonder alternativt genom korsrepresentation i två 
övervakningskommittéer är det möjligt att behandla samordningsfrågor.

Fondernas insatser kan utvärderas gemensamt utifrån programmens målsättningar.

Information om programgenomförandena skall tryggas genom lättillgänglig information 
på en gemensam portal som öppnas på internet.

Gemensamma nämnare finns framförallt när det gäller kunskapsutveckling och stödande 
av mikroföretag för att få en mångsidigare näringsstruktur.

Inom jordbruksfonden (Ejflu) finns inriktning med utbildningsinsatser. Dessa 
kompletterar socialfonden genom att stödja kortare utbildningsinsatser såsom enstaka 
kurser/kortkurser medan socialfondsinsatserna uttryckligen består av större helheter i 
form av utbildningspaket. Även inom Europeiska havs- och fiskerifonden planeras ingå 
utbildnings- och kompetenshöjande insatser.

Inom landsbygdsutvecklingsprogrammet kan jordbruksfonden genom Leader-metoden 
stärka det lokala engagemanget samt genom lokala initiativ och samarbeten stimulera 
entreprenörskap. Regionalfonden stöder större utvecklings- och samverkansåtgärder för 
att stimulera till diversifiering, ett ökat kunskapsinnehåll och förbättrad kapacitet för 
internationalisering. Regionalfonden finansierar inte investeringar till jordbruk eller 
företag som bearbetar jordbruksprodukter i första ledet. Däremot kan samverkansprojekt 
(inte direkta företagsstöd) finansierat från regionalfonden som avser innovationsarbete ha 
beröringspunkter till lantbruket eller fiskerisektorn när det gäller grön tillväxt.
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Med Leadermetoden kan även finansiering från jordbruksfonden användas för 
utvecklande och diversifierande av mikroföretagande på landsbygden i form av 
kunskapshöjande projekt till grupper av företag. Samverkan kan även uppnås genom ett 
erbjuda den förening som inom ramen för jordbruksfonden kommer att genomföra 
Leader-metoden på Åland möjlighet att söka finansiering från socialfonden för insatser 
som skapar sammanhållning och minskar risken för social exkludering.

Genom kompetenshöjande insatser inom ramen för socialfonden kan dessa till en del 
medverka till arbetstagares, företags och entreprenörers möjligheter att anpassa sig till 
förändringar på arbetsmarknaden även om denna prioritering inte omfattas av 
programmet.  De planerade programinsatserna stöder även landskapsregeringens 
åtgärdsprogram för landskapets funktionshinderpolitik, program för 
integrationsfrämjande och ramprogram för jämställdhetsarbetet på Åland samt 
landskapets sysselsättningsåtgärder vid arbetsmarknads- och studieserviceenheten (Ams).

Jämsides med de stödmöjligheter som erbjuds genom programmet kommer exportföretag 
på Åland att gynnas genom nationellt finansierade företagsstöd till investeringar och för 
internationalisering. Lån och garantier beviljas fortsättningsvis inom ramen för ett avtal 
med Finnvera.

Ramprogrammet Horisont 2020 som stöder avancerad forskning och innovation för att 
möta utmaningarna på Europa-nivå är även tillgängligt för åländska företag. 
Regionalfonden kan användas för att skapa förutsättningar och utveckla en kompetens för 
deltagande i Horisont 2020-projekt. Inom ramen för den begränsade finanseringsram som 
programmet omfattar så är de tjänster som tillhandahålls via den Europeiska 
investeringsbanken (EIB) inte aktuellt.

För att uppnå EU:s målsättning om ett lågenergisamhälle krävs en kombination av olika 
åtgärder som bidrar till klimatförbättrande åtgärder. Med hänvisning till den tematiska 
koncentration kommissionen efterlyser och prioritering av de satsningar som bedöms ge 
största effekt inom ramen för tillgänglig programfinansiering menar landskapsregeringen 
att insatser för att öka kunskapen om energieffektiverande åtgärder bland företagen är 
mest kostnadseffektivt och föreslås ingå i programmet. I övrigt kan produktion av 
förnyelsebar energi stödas med nationell finansiering inom ramen för tillgängliga 
budgetmedel. Små innovativa tillväxtföretag vilka är i en sådd-, start eller expansionsfas 
av företagets livscykel och mogna små företag med nyutveckling kan stödas med 
riskkapitalfinansiering, vilket även kan innefatta produktion av förnyelsebar energi.

Samordning REACT-EU med faciliteten för återhämtning RRF

Nationella och regionala regler, riktlinjer och samordningsmekanismer säkerställer att 
fonderna fungerar kompletterande och att dubbel finansiering undviks. I de finska och 
åländska partnerskapsavtalen om EU: s strukturfonder anges mer detaljerat samordning 
och säkerställande av komplementaritet när det gäller samordningsmekanismer och 
enskilda nationella och EU-finansierade instrument.
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Inom ramen för Faciliteten för återhämtning och resiliens RRF[1]  beräknas Åland få en 
andel (uppskattningsvis ca 10 miljoner €) av det totala belopp som tilldelas Finland inom 
ramen för en återhämtningsplan med förslag till åländska reform- och 
investeringsprojekt. De föreslagna åtgärderna som föreslås finansieras från 
strukturfondsprogrammet (React) bedöms dra nytta av RRF:s Flaggskeppsprojekt för 
Modernisering - Digitalisering av offentlig förvaltning och offentliga tjänster, vilket 
indirekt stärker verksamhetsmiljön för SMF företag.

Gällande socialfonden stöder åtgärderna RRF:s flaggskeppsprojekt för Omskolning och 
kompetensutveckling – anpassning av utbildningssystemen till stöd för digitala 
färdigheter, utbildning och yrkesutbildning för alla åldrar.

 

[1] COM(2020) 408 final Bryssel den 28.5.2020  Förslag till 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en 
facilitet för återhämtning och resiliens.
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9. FÖRHANDSVILLKOR

9.1 Förhandsvillkor
Uppgifter om bedömningen av förhandsvillkorens relevans och av hur de har uppfyllts 
(frivilligt)
För att uppnå koncentration av sina stöd och bidra till unionens mål har kommissionen 
uppställt allmänna och tematiska förhandsvillkor så att nödvändiga ramvillkor för en 
effektiv användning av unionens stöd är på plats. Förhandsvillkoren är även presenterade 
i partnerskapsöverenskommelsen.

För två tematiska mål är förhandsvillkoren inte uppfyllda. För att uppfylla de nödvändiga 
villkoren avser Ålands landskapsregering under år 2014 och 2015 utarbeta en 
innovationsstrategi och ett utbildningspolitiskt program vilken omfattar en strategi för 
livslångt lärande och en strategisk ram för att förbättra kvaliteten, effektiviteten och 
studieresultaten i systemen för yrkesutbildning inom ramen för artikel 165 i EUF-
fördraget.

Förhandsvillkoren är presenterade i tabell 24 och innehåller även en åtgärdsplan i tabell 
25 för de villkor som ännu inte är uppfyllda.

Tabell 24: Tillämpliga förhandsvillkor samt en bedömning av deras uppfyllande
Förhandsvillkor Insatsområden som 

förhandsvillkoret 
gäller

Förhandsvillkoret 
uppfyllt 

(ja/nej/delvis)
T.01.1 -  Forskning och innovation: det finns en nationell 
eller regional strategi för smart specialisering i enlighet 
med det nationella reformprogrammet för att ta vara på 
privata forsknings- och innovationsmedel, som 
överensstämmer med väl fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och innovationssystem.

1 - Entreprenörskap 
och innovation

Nej

T.03.1 -  Särskilda åtgärder har vidtagits för att stödja 
främjandet av entreprenörskap med beaktande av 
småföretagsakten.

1 - Entreprenörskap 
och innovation

Ja

T.08.1 -  Aktiv arbetsmarknadspolitik utformas och 
genomförs enligt sysselsättningsriktlinjerna

2 - Delaktighet och 
kompetens

Ja

T.09.1 -  En nationell strategisk ram för 
fattigdomsminskning som syftar till aktiv inkludering av 
människor som är utestängda från arbetsmarknaden enligt 
sysselsättningsriktlinjerna.

2 - Delaktighet och 
kompetens

Ja

T.10.3 -  Livslångt lärande: Det finns en nationell och/eller 
regional strategisk ram för livslångt lärande inom 
gränserna för artikel 165 i EUF-fördraget.

2 - Delaktighet och 
kompetens

Nej

T.10.4 -  Yrkesutbildning: Det finns en nationell eller 
regional strategisk ram för att öka kvaliteten och 
effektiviteten i yrkesutbildning inom gränserna för artikel 
165 i EUF-fördraget.

2 - Delaktighet och 
kompetens

Nej

G.1 -  Det finns administrativ kapacitet för genomförandet 
och tillämpningen av unionens lagstiftning och politik mot 
diskriminering inom området europeiska struktur- och 
investeringsfonder.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja

G.2 -  Det finns administrativ kapacitet för genomförandet 
och tillämpningen av unionens lagstiftning och politik om 
jämställdhet inom området europeiska struktur- och 
investeringsfonder.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja
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Förhandsvillkor Insatsområden som 
förhandsvillkoret 

gäller

Förhandsvillkoret 
uppfyllt 

(ja/nej/delvis)
G.3 -  Det finns administrativ kapacitet för genomförandet 
och tillämpningen av Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med funktionshinder inom området 
europeiska struktur- och investeringsfonder i enlighet med 
rådets beslut 2010/48/EG.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja

G.4 -  Befintliga bestämmelser för ett effektivt 
genomförande av unionens lagstiftning om offentlig 
upphandling inom området europeiska struktur- och 
investeringsfonder.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja

G.5 -  Det finns bestämmelser för ett effektivt 
genomförande av unionens regler för statligt stöd inom 
området europeiska struktur- och investeringsfonder.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja

G.6 -  Det finns bestämmelser för ett effektivt 
genomförande av EU:s miljölagstiftning när det gäller 
miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska 
miljöbedömningar.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja

G.7 -  Det finns ett statistiksystem som räcker till för 
utvärderingar av programmens effektivitet och genomslag. 
Det finns ett system av resultatindikatorer för att välja ut 
de åtgärder som mest effektivt bidrar till de önskade 
resultaten, att mäta framstegen mot resultaten och bedöma 
genomslaget.

1 - Entreprenörskap 
och innovation
2 - Delaktighet och 
kompetens
3 - Tekniskt stöd

Ja
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.01.1 -  
Forskning och 
innovation: det 
finns en nationell 
eller regional 
strategi för smart 
specialisering i 
enlighet med det 
nationella 
reformprogramm
et för att ta vara 
på privata 
forsknings- och 
innovationsmede
l, som 
överensstämmer 
med väl 
fungerande 
nationella eller 
regionala 
forsknings- och 
innovationssyste
m.

1 - Det finns en 
nationell eller 
regional strategi 
för smart 
specialisering som

Nej I dagsläget har landskapsregeringen inte antagit en 
innovationsstrategi för Åland. En innovationskartläggning av 
aktörer på Åland har tagits fram av Ålands Teknologicentrum 
under hösten 2013.

T.01.1 -  
Forskning och 
innovation: det 
finns en nationell 
eller regional 
strategi för smart 
specialisering i 
enlighet med det 

2 - bygger på en 
swot-analys eller 
liknande för att 
styra resurserna 
till en begränsad 
mängd 
prioriteringar 
inom forskning 

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

nationella 
reformprogramm
et för att ta vara 
på privata 
forsknings- och 
innovationsmede
l, som 
överensstämmer 
med väl 
fungerande 
nationella eller 
regionala 
forsknings- och 
innovationssyste
m.

och innovation,

T.01.1 -  
Forskning och 
innovation: det 
finns en nationell 
eller regional 
strategi för smart 
specialisering i 
enlighet med det 
nationella 
reformprogramm
et för att ta vara 
på privata 
forsknings- och 
innovationsmede
l, som 
överensstämmer 

3 - har åtgärder 
för stimulans av 
privata FoI-
investeringar,

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

med väl 
fungerande 
nationella eller 
regionala 
forsknings- och 
innovationssyste
m.
T.01.1 -  
Forskning och 
innovation: det 
finns en nationell 
eller regional 
strategi för smart 
specialisering i 
enlighet med det 
nationella 
reformprogramm
et för att ta vara 
på privata 
forsknings- och 
innovationsmede
l, som 
överensstämmer 
med väl 
fungerande 
nationella eller 
regionala 
forsknings- och 
innovationssyste
m.

4 - har ett system 
för övervakning 
och översyn.

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.01.1 -  
Forskning och 
innovation: det 
finns en nationell 
eller regional 
strategi för smart 
specialisering i 
enlighet med det 
nationella 
reformprogramm
et för att ta vara 
på privata 
forsknings- och 
innovationsmede
l, som 
överensstämmer 
med väl 
fungerande 
nationella eller 
regionala 
forsknings- och 
innovationssyste
m.

5 - En ram för 
tillgängliga 
budgetmedel för 
forskning och 
innovation har 
antagits.

Nej

T.03.1 -  
Särskilda 
åtgärder har 
vidtagits för att 
stödja främjandet 
av 
entreprenörskap 
med beaktande 

1 - De särskilda 
åtgärderna 
omfattar: det finns 
åtgärder för att 
minska tiden och 
kostnaden för att 
starta företag med 
beaktande av 

Ja Åtgärder gällande tiden och kostnaden för att starta ett 
företag faller inom rikets behörighet enligt självstyrelselagen 
27 § pkt 8 (ÅFS 1991:71. Således omfattas Åland av 
rikslagstiftningen på området.    
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

av 
småföretagsakten
.

målen i 
småföretagsakten.

T.03.1 -  
Särskilda 
åtgärder har 
vidtagits för att 
stödja främjandet 
av 
entreprenörskap 
med beaktande 
av 
småföretagsakten
.

2 - De särskilda 
åtgärderna 
omfattar: det finns 
åtgärder för att 
minska den tid det 
tar att få licenser 
och tillstånd att 
inleda och bedriva 
företagets 
verksamhet med 
beaktande av 
målen i 
småföretagsakten.

Ja Förvaltningslag för landskapet Åland 20 § (ÅFS 2008:9) 
www.enklare.regler.ax 

Rätt att bedriva näring i landskapet Åland samt vissa tillstånd 
för t.ex. fastighetsmäklare och taxiverksamhet tillhör 
landskapets behörighet. Av förvaltningslag för landskapet 
Åland 20 § (ÅFS 2008:9) framkommer att ett ärende som 
inletts hos myndigheten skall upptas utan ogrundat dröjsmål 
och såvitt möjligt upptas för avgörande inom tre månader 
från den dag då ärendet inleddes. Småföretagarakten berör 
såväl rikets som landskapets behörighet. 
Landskapsregeringen har den 7 maj 2013 tillsatt ett regelråd 
med syfte att förenkla regler och minska kostnaderna för de 
åländska företagen inom ramen för behörigheten.

T.03.1 -  
Särskilda 
åtgärder har 
vidtagits för att 
stödja främjandet 
av 
entreprenörskap 
med beaktande 
av 
småföretagsakten
.

3 - De särskilda 
åtgärderna 
omfattar: det finns 
mekanismer för 
att övervaka 
genomförandet av 
de åtgärder i 
småföretagsakten 
som har införts 
samt utvärdera 
deras inverkan på 
små och 
medelstora 
företag.

Ja Regelrådet fungerar som småföretagarombud på Åland och 
arbetar i enlighet med den europeiska småföretagarakten som 
strävar efter ett bättre företagsklimat. www.enklare.regler.ax 
I lagberedningsarbetet görs en konsekvensanalys av 
lagförslagen och" regelrådet kan även höras i arbetet." 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.08.1 -  Aktiv 
arbetsmarknadsp
olitik utformas 
och genomförs 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna

1 - 
Arbetsmarknadstj
änsterna kan 
tillhandahålla och 
tillhandahåller 
faktiskt 
individanpassade 
tjänster och aktiva 
och förebyggande 
arbetsmarknadsåt
gärder i ett tidigt 
skede, som är 
öppna för alla 
arbetssökande 
men inriktas på 
personer som är 
särskilt utsatta för 
social 
utestängning, 
inklusive 
marginaliserade 
befolkningsgrupp
er.

Ja LL om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (ÅFS 2006:8) 
http://www.ams.ax 

T.08.1 -  Aktiv 
arbetsmarknadsp
olitik utformas 
och genomförs 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna

2 - 
Arbetsmarknadstj
änsterna kan 
tillhandahålla och 
tillhandahåller 
faktiskt allsidig 
och öppen 
information om 

Ja http://www.ams.ax För Ålands del innehåller Landskapslagen om 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (ÅFS 2006:8) 
bestämmelser om bl.a. en personlig plan (sysselsättningsplan) 
som görs upp med varje sökande. Planen kan t.ex. innehålla 
åtgärder för att underlätta återgången till eller inträdet på 
arbetsmarknaden. Varje sökandes servicebehov och behov av 
åtgärder klarläggs vid Ålands arbetsmarknads- och 
studiemyndighet (Ams). Såväl Ams som Utbildnings- och 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

nya lediga tjänster 
och 
anställningsmöjlig
heter med 
beaktande av de 
föränderliga 
behoven på 
arbetsmarknaden.

kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering har initierat 
olika prognosticeringsverktyg för framtidsbedömningar. 
Ålands Statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) genomför 
dessa. Det görs även en undersökning av det framtida 
utbildningsbehovet som används vid planering. Alla anmälda 
platser publiceras enligt arbetsgivarens önskemål t.ex. på 
internet och i tryckt platslista.

T.08.1 -  Aktiv 
arbetsmarknadsp
olitik utformas 
och genomförs 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna

3 - 
Arbetsmarknadstj
änsterna har 
inrättat formella 
eller informella 
samarbetsarrange
mang med 
berörda parter.

Ja Nätverk med arbetsgivare och deras organisationer och med 
utbildningsinstanser finns. De är t.ex. representerade i Ams 
(Ålands arbetsmarknads- och studiemyndighet) rådgivande 
delegation. 

T.09.1 -  En 
nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminsk
ning som syftar 
till aktiv 
inkludering av 
människor som 
är utestängda 
från 
arbetsmarknaden 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna.

1 - Det finns en 
nationell strategi 
för 
fattigdomsminskn
ing med inriktning 
på aktivt 
inkluderande som

Ja Europa 2020 strategin- Finlands nationella 
handlingsprogram, fastställd våren 2013. Förvaltningslag för 
landskapet Åland ÅFS 2008:9   
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.09.1 -  En 
nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminsk
ning som syftar 
till aktiv 
inkludering av 
människor som 
är utestängda 
från 
arbetsmarknaden 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna.

2 - har en 
tillräcklig 
erfarenhetsbas för 
att utforma politik 
för 
fattigdomsminskn
ing och övervaka 
utvecklingen,

Ja LL om främjande av integration (ÅFS 2012:74) 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//afs2012_
nr74.pdf Tillämpningsanvisning till ÅFS 2012:74 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//tillampni
ngsanvisning.pdf   

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//integrati
onsframjande.pdf

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård (ÅFS 1995/101).

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/m
_socialvard_och_sysselsattning_2012.pdf

Plan för ordnande av socialvården i landskapet Åland under 
åren 2014-2018, antagen  av Ålands landskapsregering den 
11.2.2014.

T.09.1 -  En 
nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminsk
ning som syftar 
till aktiv 
inkludering av 
människor som 
är utestängda 
från 
arbetsmarknaden 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna.

3 - har åtgärder 
för att uppnå det 
nationella målet 
för 
fattigdomsminskn
ing och social 
utestängning 
(enligt vad som 
anges i det 
nationella 
reformprogramme
t), som omfattar 
främjande av 
varaktig 
sysselsättning av 
god kvalitet för 

Ja Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//integratio
nsframjande.pdf Landskapslag (1995:101) om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård samt 
socialvårdslagen (FFS 710/1982). 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/m
_socialvard_och_sysselsattning_2012.pdf Plan för ordnande 
av socialvården i landskapet Åland under åren 2014-2018, 
antagen av Ålands landskapsregering den 11.2.2014. 

Enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård samt socialvårdslagen  skall 
kommunerna ombesörja planeringen och verkställandet av 
socialvården. Kommunerna har således ett omfattande 
lagstadgat ansvar för ordnandet av socialvården.

Det ansvar som åläggs kommunerna i till exempel 
lagstiftningen om barnskydd, missbrukarvård och 
handikappservice, förutsätter att kommunerna årligen i 
samband med sin budgetberedning utreder de nödvändiga 
tjänsternas och stödåtgärdernas innehåll och omfattning.

Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet, AMS 
uppgör  individuella integrationsplaner  för alla arbetslösa 
arbetssökande i enlighet med landskapslagen om främjande 
av integration.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

personer som är 
särskilt utsatta för 
risken för social 
utestängning, 
inklusive personer 
från 
marginaliserade 
grupper,

T.09.1 -  En 
nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminsk
ning som syftar 
till aktiv 
inkludering av 
människor som 
är utestängda 
från 
arbetsmarknaden 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna.

4 - inbegriper 
berörda aktörer 
inom området 
fattigdomsbekämp
ning,

Ja LL om främjande av integration (ÅFS 2012:74) 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//afs2012_
nr74.pdf     

Tillämpningsanvisning till ÅFS 2012:74

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//tillampni
ngsanvisning.pdf

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/kansli//integrati
onsframjande.pdf

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård (ÅFS 1995/101).

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/m
_socialvard_och_sysselsattning_2012.pdf

Plan för ordnande av socialvården i landskapet Åland under 
åren 2014-2018, antagen  av Ålands landskapsregering den 
11.2.2014.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.09.1 -  En 
nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminsk
ning som syftar 
till aktiv 
inkludering av 
människor som 
är utestängda 
från 
arbetsmarknaden 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna.

5 - beroende på de 
identifierade 
behoven omfattar 
åtgärder från en 
övergång från 
institutionellt 
baserad omsorg 
till 
samhällsbaserad 
omsorg.

Ja Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland 
av riksförfattningar om socialvård samt socialvårdslagen 
(FFS 710/1982). 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/m
_socialvard_och_sysselsattning_2012.pdf Plan för ordnande 
av socialvården i landskapet Åland under åren 2014-2018, 
antagen den 11.2.2014. 

T.09.1 -  En 
nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminsk
ning som syftar 
till aktiv 
inkludering av 
människor som 
är utestängda 
från 
arbetsmarknaden 
enligt 
sysselsättningsrik
tlinjerna.

6 - På begäran och 
i motiverade fall 
får de berörda 
parterna hjälp 
med att lämna in 
projektansökninga
r och med att 
genomföra och 
förvalta de projekt 
som valts ut.

Ja Sökanden kan vända sig till landskapsregeringen som kan 
bistå med information vid projektansökan. Enskilda individer 
kan inte söka medel direkt från socialfonden 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.10.3 -  
Livslångt 
lärande: Det 
finns en nationell 
och/eller regional 
strategisk ram för 
livslångt lärande 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

1 - Det finns en 
nationell eller 
regional politik 
för livslångt 
lärande som 
innehåller 
åtgärder för att

Nej

T.10.3 -  
Livslångt 
lärande: Det 
finns en nationell 
och/eller regional 
strategisk ram för 
livslångt lärande 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

2 - utveckla och 
koppla ihop 
tjänster avseende 
livslångt lärande, 
inklusive 
genomförande och 
uppgradering av 
färdigheter (dvs. 
validering, 
vägledning, 
utbildning och 
yrkesutbildning) 
samt kan ge de 
berörda parterna 
möjlighet att 
engagera sig och 
delta i 
partnerskap,

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

T.10.3 -  
Livslångt 
lärande: Det 
finns en nationell 
och/eller regional 
strategisk ram för 
livslångt lärande 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

3 - utveckla 
färdigheter i 
enlighet med 
behoven hos olika 
målgrupper när 
dessa har 
fastställts som 
prioriteringar i de 
nationella eller 
regionala 
strategiska 
ramarna (t.ex. 
ungdomar i 
yrkesutbildning, 
vuxna, föräldrar 
som återkommer 
till 
arbetsmarknaden, 
lågutbildade och 
äldre arbetstagare, 
invandrare samt 
andra 
missgynnade 
grupper, särskilt 
personer med 
funktionshinder),

Nej

T.10.3 -  
Livslångt 
lärande: Det 
finns en nationell 
och/eller regional 

4 - öka tillgången 
till livslångt 
lärande, bl.a. 
genom insatser för 
en effektiv 

Nej På Åland arbetar behöriga myndigheter enligt principen om 
en ungdomsgaranti så att en ung person under 25 år som varit 
arbetslös mer än tre månader får ett arbete, en 
utbildningsplats eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd. I början av år 2014 initieras ny lagstiftning om 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

strategisk ram för 
livslångt lärande 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

användning av 
informationsverkt
yg (till exempel 
den europeiska 
referensramen för 
kvalifikationer, 
nationella 
referensramar för 
kvalifikationer, 
det europeiska 
systemet för 
meritöverföring 
inom 
yrkesutbildningen 
och det 
europeiska 
systemet för 
kvalitetssäkring 
inom 
yrkesutbildningen
),

validering av kunnande. En revidering av 
gymnasieutbildningens läroplansgrunder fortgår för att uppnå 
en anpassning till gymnasielagens skrivningar gällande 
utbildning på gymnasienivå och till de processer som pågår 
inom EU och omkringliggande regioner samt till 
förändringar i den allmänbildande utbildningens 
läroplansgrunder. Förhållandet mellan utbildning och 
arbetsliv skall stärkas. 
I dagsläget saknas en strategisk ram för livslångt lärande på 
Åland men en sådan är under framtagande och kommer 
inkludera både den teoretiska sektorn liksom 
yrkesutbildningen.

T.10.3 -  
Livslångt 
lärande: Det 
finns en nationell 
och/eller regional 
strategisk ram för 
livslångt lärande 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

5 - göra utbildning 
och 
yrkesutbildning 
relevanta för 
arbetsmarknaden 
och anpassa 
utbildningen till 
behoven hos 
identifierade 
målgrupper (t.ex. 

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

ungdomar i 
yrkesutbildning, 
vuxna, föräldrar 
som återkommer 
till 
arbetsmarknaden, 
lågutbildade och 
äldre arbetstagare, 
invandrare samt 
andra 
missgynnade 
grupper, särskilt 
personer med 
funktionshinder),

T.10.4 -  
Yrkesutbildning: 
Det finns en 
nationell eller 
regional 
strategisk ram för 
att öka kvaliteten 
och effektiviteten 
i yrkesutbildning 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

1 - Det finns en 
nationell eller 
regional politik 
för att öka 
kvaliteten och 
effektiviteten i 
yrkesutbildningen 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget 
som innehåller 
åtgärder för att

Nej

T.10.4 -  
Yrkesutbildning: 
Det finns en 
nationell eller 
regional 

2 - förbättra 
kvaliteten och 
effektiviteten i 
yrkesutbildningen 
inom gränserna 

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

strategisk ram för 
att öka kvaliteten 
och effektiviteten 
i yrkesutbildning 
inom gränserna 
för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

för artikel 165 i 
EUF-fördraget, 
som innehåller 
åtgärder för att 
göra 
yrkesutbildning 
mer relevant för 
arbetsmarknaden i 
nära samarbete 
med berörda 
aktörer genom 
mekanismer för 
att föregripa 
kompetensbehov, 
anpassa 
läroplanerna och 
stärka 
tillhandahållande 
av arbetsbaserat 
lärande i olika 
former,

T.10.4 -  
Yrkesutbildning: 
Det finns en 
nationell eller 
regional 
strategisk ram för 
att öka kvaliteten 
och effektiviteten 
i yrkesutbildning 
inom gränserna 

3 - förbättra 
kvaliteten och 
effektiviteten i 
yrkesutbildningen, 
bland annat 
genom att inrätta 
en nationell 
strategi för 
kvalitetssäkring 
inom 

Nej
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

yrkesutbildningen 
enligt den 
europeiska 
referensramen för 
kvalitetssäkring 
av yrkesutbildning 
och genomföra 
verktyg för insyn i 
och erkännande 
av 
yrkesutbildning, 
särskilt det 
europeiska 
systemet för 
meritöverföring 
inom 
yrkesutbildningen 
(Ecvet).

G.1 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
unionens 
lagstiftning och 
politik mot 
diskriminering 
inom området 
europeiska 
struktur- och 

1 - Det finns 
bestämmelser 
enligt 
medlemsstaternas 
institutionella och 
rättsliga ramar för 
deltagande av 
organ med ansvar 
för att främja lika 
behandling under 
utarbetandet och 
genomförandet av 
programmen, 

Ja Landskapslag om förhindrande av diskriminering i 
landskapet Åland (2005:66) Landskapslag om 
Diskrimineringsombudsmannen på Åland (2005:67) 

I landskapet Åland är lagstiftningsbehörigheten avseende 
arbetslivsdirektivet delad mellan landskapet och riket. 
Privaträttsligt anställdas rättsställning regleras av 
rikslagstiftning.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

investeringsfond
er.

bland annat 
genom att 
tillhandahålla 
rådgivning i 
jämlikhetsfrågor 
inom ramen för 
verksamheter som 
stöds av de 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfonder
na.

G.1 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
unionens 
lagstiftning och 
politik mot 
diskriminering 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

2 - Det finns 
bestämmelser för 
att utbilda 
personalen vid 
myndigheter med 
ansvar för 
förvaltning och 
kontroll av medel 
från de europeiska 
struktur- och 
investeringsfonder
na när det gäller 
unionens 
lagstiftning och 
politik mot 
diskriminering.

Ja Personalenheten vid Ålands landskapsregering har ett 
övergripande ansvar för kompetensutveckling hos 
förvaltningens personal vilket kan inkludera dessa frågor. 
Diskrimineringsombudsmannen skall informera om 
bestämmelser angående diskriminering (hänvisa till § 6).   

En utbildningsplan görs upp av personalenheten på Ålands 
landskapsregering varje år och gäller den övergripande 
personalutbildningen och bygger på styrdokument såsom 
lagstiftning, program och policyn samt  de utbildningsbehov 
som inkommit från regeringens olika avdelningar. 
Särskilda utbildningsinsatser kan vidare finansieras med 
tekniskt stöd ur programmet alternativt med nationella medel 
för att stärka förvaltningsmyndigheten i dess handläggning. 
Utbildningsinsatser kan gälla samtliga delar av 
genomförandet och även omfatta konkreta åtgärder såsom 
utarbetande av checklistor och rutiner.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

G.2 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
unionens 
lagstiftning och 
politik om 
jämställdhet 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

1 - Det finns 
bestämmelser 
enligt 
medlemsstaternas 
institutionella och 
rättsliga ramar för 
deltagande av 
jämställdhetsorga
n under 
utarbetandet och 
genomförandet av 
programmen, 
bland annat 
genom att 
tillhandahålla 
rådgivning i 
jämställdhetsfrågo
r inom ramen för 
verksamheter som 
stöds av de 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfonder
na.

Ja Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland 
av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
Ramprogram för jämställdhetsarbetet på Åland 2012-2015 
antaget av Ålands landskapsregering 28.9.2012 
http://www.regeringen.ax/kansli/jamstalldramprogram.pbs 
http://www.ams.ax 
http://www.asub.ax/twocol.con?iPage=72&sub=120 

Ålands landskapsregering ansvarar för insamling av statistik i 
samarbete med Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB). 

G.2 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
unionens 

2 - Det finns 
bestämmelser för 
att utbilda 
personalen vid 
myndigheter med 
ansvar för 
förvaltning och 

Ja I enlighet med landskapsregeringens fastslagna 
jämställdhetsplan planeras ett seminarium kring 
jämställdhetsarbete med genus perspektiv och arbete med 
likvärdig behandling. Personalenheten vid Ålands 
landskapsregering har ett övergripande ansvar för 
kompetensutveckling hos förvaltningens personal vilket kan 

Allmänna anvisningar för jämställdhetsintegrering finns bl.a. 
i anvisningarna för uppgörandet av landskapets budget och 
beviljande av PAF-medel.
Det finns även ett Expertråd för jämställdhet med uppdraget 
att följa upp ramprogrammet och att utveckla 
jämställdhetspolitiken i landskapet. En utbildningsplan görs 
upp av personaleneheten på Ålands landskaspregering varje 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

lagstiftning och 
politik om 
jämställdhet 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

kontroll av medel 
från de europeiska 
struktur- och 
investeringsfonder
na när det gäller 
unionens 
lagstiftning och 
politik för 
jämställdhet och 
integrering av ett 
jämställdhetspersp
ektiv.

inkludera dessa frågor. Jämställdsenheten har ett 
övergripande ansvar för jämställdhetsfrågorna och särskild 
kunskap och kompetens i genus- och jämställdhetsfrågor.     

år och gäller den övergripande personalutbildningen och 
bygger på styrdokument såsom lagstiftning, program och 
policyn samt  de utbildningsbehov som inkommit från 
regeringens olika avdelningar. Särskilda utbidlningsinsatser 
kan vidare finansieras med tekniskt stöd ur programmet 
alternativt med nationella medel för att stärka 
förvaltningsmyndigheten i dess handläggning. 
Utbildningsinsatser kan gälla samtliga delar av 
genomförandet och även omfatta konkreta åtgärder såsom 
utarbetande av checklistor och rutiner.

G.3 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
Förenta 
nationernas 
konvention om 
rättigheter för 
personer med 
funktionshinder 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er i enlighet med 
rådets beslut 
2010/48/EG.

1 - Det finns 
bestämmelser 
enligt 
medlemsstaternas 
institutionella och 
rättsliga ramar för 
samråd med och 
deltagande av 
organ med ansvar 
för att skydda 
rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättni
ng eller 
organisationer 
som representerar 
personer med 
funktionsnedsättni
ng och andra 

Ja Ett tillgängligt Åland – Åtgärdsprogram för Ålands 
landskapsregerings funktionshinderpolitik 2013-2016. 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload//socialomiljo/Ett
_tillgangligt_Aland_270613.pdf   
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

berörda 
intressenter under 
utarbetandet och 
genomförandet av 
programmen.

G.3 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
Förenta 
nationernas 
konvention om 
rättigheter för 
personer med 
funktionshinder 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er i enlighet med 
rådets beslut 
2010/48/EG.

2 - Det finns 
bestämmelser för 
att utbilda 
personalen vid 
myndigheter med 
ansvar för 
förvaltning och 
kontroll av medel 
från de europeiska 
struktur- och 
investeringsfonder
na när det gäller 
tillämplig 
lagstiftning på 
unionsnivå och 
nationell nivå för 
personer med 
funktionsnedsättni
ng, inklusive 
tillgänglighet och 
praktisk 
tillämpning av 
FN:s konvention 
om rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättni

Ja Inom ramen för ”Ett tillgängligt Åland” – åtgärdsprogram för 
landskapsregeringen funktionshinderpolitik år 2013-2016 
(antaget av Ålands landskapsregering den 27 juni 2013) avser 
landskapsregeringen i dialog med förvaltningens avdelningar 
och myndigheter arrangera utbildning kring 
funktionsnedsättning och tillgänglighet. Ambitionen är att ge 
anställda inom förvaltningen ökad kunskap och medvetenhet 
om olika funktionsnedsättningar. 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

ng enligt 
unionslagstiftning 
eller nationell 
lagstiftning.

G.3 -  Det finns 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och 
tillämpningen av 
Förenta 
nationernas 
konvention om 
rättigheter för 
personer med 
funktionshinder 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er i enlighet med 
rådets beslut 
2010/48/EG.

3 - Det finns 
bestämmelser för 
att garantera 
övervakning av 
genomförandet av 
artikel 9 i FN:s 
konvention om 
rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättni
ng när det gäller 
de europeiska 
struktur- och 
investeringsfonder
na under 
utarbetandet och 
genomförandet av 
programmen.

Ja Ålands lagting kommer att behandla rikets ratificering till 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Allmänt sett har landskapsregeringen 
redan förberett inför den kommande ratificeringen genom att 
granska lagstiftningen där Åland har egen behörighet och 
bedömt att den är i enlighet med konventionen. Inom 
landskapsregeringen kommer artikel 9 att övervakas då de 
horisontella kriterierna beaktas för varje enskilt projekt och i 
urvalet av projekt 

G.4 -  Befintliga 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens 
lagstiftning om 
offentlig 
upphandling 

1 - Det finns 
bestämmelser för 
en effektiv 
tillämpning av 
unionens regler 
för offentlig 
upphandling 
genom lämpliga 

Ja Enligt Landskapslagen angående tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007), 
samt lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, 
transporter och posttjänster (FFS 349/2007) tillämpas vid 
upphandlingar vars värde överstiger EU:s tröskelvärde. 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

mekanismer.

G.4 -  Befintliga 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens 
lagstiftning om 
offentlig 
upphandling 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

2 - Det finns 
bestämmelser som 
säkerställer öppna 
kontrakttilldelning
sförfaranden.

Ja Kontinuerliga utbildningar, handbok i upphandlingar 
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs 

G.4 -  Befintliga 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens 
lagstiftning om 
offentlig 
upphandling 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

3 - Det finns 
bestämmelser för 
utbildning om och 
spridning av 
information till 
personal som 
arbetar med 
genomförandet av 
ESI-fonderna.

Ja Kontinuerliga utbildningar, handbok i upphandlingar 
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs 

Inom ramen för sin behörighet ansvarar Ålands 
landskapsregering för kontinuerliga utbildningar, handbok 
och mallar för upphandlingar.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

G.4 -  Befintliga 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens 
lagstiftning om 
offentlig 
upphandling 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

4 - Det finns 
bestämmelser för 
att garantera 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och tillämpningen 
av unionens regler 
för offentlig 
upphandling.

Ja Kontinuerliga utbildningar, handbok i upphandlingar 
http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs 

Inom ramen för sin behörighet ansvarar Ålands 
landskapsregering för kontinuerliga utbildningar, handbok 
och mallar för upphandlingar.

G.5 -  Det finns 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens regler 
för statligt stöd 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

1 - Det finns 
bestämmelser som 
garanterar att 
unionslagstiftning
en om statligt stöd 
genomförs och 
tillämpas 
verkningsfullt.

Ja Särskilda stödordningar utarbetas i enlighet med de 
föreslagna regelverken för gruppundantag och de minimis. 
Vidare kommer de föreslagna riktlinjerna för riskkapital att 
iakttas inom Europeiska regionalfonden. Av Landskapslag 
om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 
om landskapsgaranti ÅFS (1988:50) framkommer allmänna 
bestämmelser om tillsyn, kontroll och återkrav. 
Speciallagstiftning om jordbruk, fiske och näringsverksamhet 
reglerar substansen i stödformerna. 

G.5 -  Det finns 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens regler 
för statligt stöd 
inom området 

2 - Det finns 
bestämmelser för 
utbildning om och 
spridning av 
information till 
personal som 
arbetar med 

Ja Vid Ålands landskapsregering finns en särskild EU-enhet 
som har en samordnande roll, ordnar utbildning, fungerar 
som stabsfunktion, stödjer handläggande tjänstemän vid 
landskapsregeringens tillämpning av statstödsreglerna samt 
samordnar statsstödsnotifieringar. 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

genomförandet av 
ESI-fonderna.

G.5 -  Det finns 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
unionens regler 
för statligt stöd 
inom området 
europeiska 
struktur- och 
investeringsfond
er.

3 - Det finns 
bestämmelser för 
att garantera 
administrativ 
kapacitet för 
genomförandet 
och tillämpningen 
av unionens 
bestämmelser om 
EU:s regler för 
statligt stöd.

Ja Vid Ålands landskapsregering finns en särskild EU-enhet 
som har en samordnande roll, ordnar utbildning, fungerar 
som stabsfunktion, stödjer handläggande tjänstemän vid 
landskapsregeringens tillämpning av statstödsreglerna samt 
samordnar statsstödsnotifieringar. 

G.6 -  Det finns 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
EU:s 
miljölagstiftning 
när det gäller 
miljökonsekvens
beskrivningar 
och strategiska 
miljöbedömninga
r.

1 - Det finns 
bestämmelser för 
en effektiv 
tillämpning av 
Europaparlamente
ts och rådets 
direktiv 
2011/92/EU 
(miljökonsekvens
beskrivningar) 
och 
Europaparlamente
ts och rådets 
direktiv 
2001/42/EG 
(strategiska 

Ja Landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning 
Landskapsförordningen (2012:50) om 
miljökonsekvensbedömning 

När det gäller de åländska programmen med ESI-finansiering 
genomförs MKB i enlighet med åländsk 
landskapslagstiftning under 2013-2014.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

miljöbedömningar
).

G.6 -  Det finns 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
EU:s 
miljölagstiftning 
när det gäller 
miljökonsekvens
beskrivningar 
och strategiska 
miljöbedömninga
r.

2 - Det finns 
bestämmelser för 
utbildning om och 
spridning av 
information till 
personal som 
arbetar med 
genomförandet av 
direktiven om 
miljökonsekvensb
eskrivningar och 
strategiska 
miljöbedömningar
.

Ja Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 
http://www.amhm.ax/ Myndigheten är underställd 
landskapsregeringen som handhar den allmänna styrningen 
och övervakningen av myndigheten. Intern utbildning inom 
Ålands landskapsregering 

G.6 -  Det finns 
bestämmelser för 
ett effektivt 
genomförande av 
EU:s 
miljölagstiftning 
när det gäller 
miljökonsekvens
beskrivningar 
och strategiska 
miljöbedömninga
r.

3 - Det finns 
bestämmelser för 
att garantera 
tillräcklig 
administrativ 
kapacitet.

Ja Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
http://www.amhm.ax/ Myndigheten är underställd 
landskapsregeringen som handhar den allmänna styrningen 
och övervakningen av myndigheten. Om myndigheten finner 
brister i regleringen kan myndigheten uppmana 
landskapsregeringen om detta. Intern utbildning inom Ålands 
landskapsregering 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att 
verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet inom miljö- och 
hälsoskyddområdet. Myndigheten har till uppgift att tillse att 
inomhus- och utomhusmiljön, maten, de produkter och 
tillverkningsprocesser som används eller de aktiviteter som 
utförs varken skadar människor, djur eller den yttre miljön. 
Detta uppnås genom förebyggande prövning, tillsyn och 
provtagning enligt lagstiftningen samt med kunskap, aktiv 
informationsspridning och god service.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

G.7 -  Det finns 
ett 
statistiksystem 
som räcker till 
för utvärderingar 
av programmens 
effektivitet och 
genomslag. Det 
finns ett system 
av 
resultatindikatore
r för att välja ut 
de åtgärder som 
mest effektivt 
bidrar till de 
önskade 
resultaten, att 
mäta framstegen 
mot resultaten 
och bedöma 
genomslaget.

1 - Det finns 
bestämmelser för 
insamling och 
sammanställning 
av statistiska data 
i rätt tid som 
innehåller 
följande: 
identifiering av 
källor och 
mekanismer som 
säkerställer 
statistisk 
validering.

Ja Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland Landskapslag 
(1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå   

G.7 -  Det finns 
ett 
statistiksystem 
som räcker till 
för utvärderingar 
av programmens 
effektivitet och 
genomslag. Det 
finns ett system 
av 

2 - Det finns 
bestämmelser för 
insamling och 
sammanställning 
av statistiska data 
i rätt tid som 
innehåller 
följande: system 
för 
offentliggörande 

Ja Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) 
http://www.ams.ax 

Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) 
huvuduppgifter är att verka som den officiella åländska 
statistikmyndigheten samt att bedriva kvalificerad 
utrednings- och forskningsverksamhet.
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

resultatindikatore
r för att välja ut 
de åtgärder som 
mest effektivt 
bidrar till de 
önskade 
resultaten, att 
mäta framstegen 
mot resultaten 
och bedöma 
genomslaget.

av och allmän 
tillgång till 
sammanställd 
data.

G.7 -  Det finns 
ett 
statistiksystem 
som räcker till 
för utvärderingar 
av programmens 
effektivitet och 
genomslag. Det 
finns ett system 
av 
resultatindikatore
r för att välja ut 
de åtgärder som 
mest effektivt 
bidrar till de 
önskade 
resultaten, att 
mäta framstegen 
mot resultaten 
och bedöma 

3 - Ett 
verkningsfullt 
system med 
resultatindikatorer 
vilket omfattar val 
av 
resultatindikatorer 
för varje program 
som ger 
information om 
motiveringen till 
valet av de 
politiska åtgärder 
som finansieras av 
programmet.

Ja Landskapsregeringens resutatindikatorsystem Ålands 
statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) http://www.ams.ax     
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

genomslaget.

G.7 -  Det finns 
ett 
statistiksystem 
som räcker till 
för utvärderingar 
av programmens 
effektivitet och 
genomslag. Det 
finns ett system 
av 
resultatindikatore
r för att välja ut 
de åtgärder som 
mest effektivt 
bidrar till de 
önskade 
resultaten, att 
mäta framstegen 
mot resultaten 
och bedöma 
genomslaget.

4 - Ett 
verkningsfullt 
system med 
resultatindikatorer 
vilket omfattar 
fastställande av 
mål för dessa 
indikatorer.

Ja Landskapsregeringens resutatindikatorsystem Ålands 
statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)  http://www.ams.ax 

G.7 -  Det finns 
ett 
statistiksystem 
som räcker till 
för utvärderingar 
av programmens 

5 - Ett effektivt 
system med 
resultatindikatorer 
vilket omfattar 
indikatorer som 
uppfyller kraven 

Ja Landskapsregeringens resutatindikatorsystem Ålands 
statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) http://www.ams.ax 
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

effektivitet och 
genomslag. Det 
finns ett system 
av 
resultatindikatore
r för att välja ut 
de åtgärder som 
mest effektivt 
bidrar till de 
önskade 
resultaten, att 
mäta framstegen 
mot resultaten 
och bedöma 
genomslaget.

på tillförlitlighet 
och statistisk 
validering för 
varje indikator, 
tydlighet vid 
normativ tolkning, 
anpassning till 
politiken, 
aktualitet och 
insamling av data 
i rätt tid.

G.7 -  Det finns 
ett 
statistiksystem 
som räcker till 
för utvärderingar 
av programmens 
effektivitet och 
genomslag. Det 
finns ett system 
av 
resultatindikatore
r för att välja ut 
de åtgärder som 
mest effektivt 
bidrar till de 
önskade 

6 - Garantier för 
att man i all 
verksamhet som 
finansieras av 
programmet 
använder sig av 
ett verkningsfullt 
system av 
indikatorer.

Ja Programmet kommer som helhet att administreras av Ålands 
landskapsregering. 

Landskapsregeringens resultatindikatorsystem 2007-2013 
baserar sig på tillgänglig statistik av externa faktorer tex det 
allmänna ekonomiska läget, arbetslöshetsgraden etc s och 
som samlas in och sammanställs av Ålands statistik och 
utredningsbyrå amt de uppgifter som 
förvaltningsmyndigheten samlar in inom ramen för 
projekten.  Indikatorerna har bedömts i 
förhandsutvärderingen.

Uppgifterna  sparas hos förvaltningmyndigheten och ligger 
till grund för de utvärderingar som löpande görs av 
programmen. Inför perioden 2014-2020 kommer systemen 
att uppdateras och anpassas till kommissionens krav om 
digital kommunikation
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Förhandsvillkor Kriterier Krite
riern
a är 

uppfy
llda: 
ja/nej

Hänvisning Förklaringar

resultaten, att 
mäta framstegen 
mot resultaten 
och bedöma 
genomslaget.

9.2 Beskrivning av åtgärder för att uppfylla förhandsvillkoren, ansvariga organ och tidsplan

Tabell 25: Åtgärder för att uppfylla tillämpliga förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor Ej uppfyllda kriterier Åtgärder som ska vidtas Tidsgräns (datum) Ansvariga organ

Tabell 26: Åtgärder för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor 
Tematiskt förhandsvillkor Ej uppfyllda kriterier Åtgärder som ska vidtas Tidsgräns 

(datum)
Ansvariga organ

T.01.1 - Forskning och innovation: det 
finns en nationell eller regional strategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för att ta vara 
på privata forsknings- och 
innovationsmedel, som överensstämmer 
med väl fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och 
innovationssystem.

1 - Det finns en nationell eller regional strategi för 
smart specialisering som

I arbetet med strategin rekommenderas att S3 
plattformen i Sevilla för smart specialisering 
(RIS3 Key for self assessment) används som 
verktyg.

Tidsplan:
1) Augusti/september 2014 
Ålands landskapsregering inleder arbetet genom 
att utse en ansvarig för arbetet.

2) Augusti/september 2014 
Ålands landskapsregering tillsätter en 
referensgrupp bestående av aktörer från den 
offentliga sektorn, det privata näringslivet samt 

2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering
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Tematiskt förhandsvillkor Ej uppfyllda kriterier Åtgärder som ska vidtas Tidsgräns 
(datum)

Ansvariga organ

högskolan på Åland.

3) Januari 2015 
Ett utkast till strategi presenteras för Ålands 
landskapsregering. 

4) Juni 2015 
Ålands landskapsregering fastställer en 
innovationsstrategi för landskapet Åland.

T.01.1 - Forskning och innovation: det 
finns en nationell eller regional strategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för att ta vara 
på privata forsknings- och 
innovationsmedel, som överensstämmer 
med väl fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och 
innovationssystem.

2 - bygger på en swot-analys eller liknande för att 
styra resurserna till en begränsad mängd 
prioriteringar inom forskning och innovation,

En kartläggning av åsikter om innovationer på 
Åland har tagits fram av Ålands 
Teknologicentrum under hösten 2013. Med 
utgångspunkt från bl.a. denna avser 
landskapsregeringen en innovationsstrategi för 
landskapet Åland. 

2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.01.1 - Forskning och innovation: det 
finns en nationell eller regional strategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för att ta vara 
på privata forsknings- och 
innovationsmedel, som överensstämmer 
med väl fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och 
innovationssystem.

3 - har åtgärder för stimulans av privata FoI-
investeringar,

Strategin kommer att utarbetas i en bred dialog 
med aktörer från olika delar av samhället och 
från olika politikområden. Detta för att bereda 
grunden för ett långsiktigt arbetssätt för att 
utveckla innovationsklimatet och 
innovationsförmågan på Åland.

2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.01.1 - Forskning och innovation: det 
finns en nationell eller regional strategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för att ta vara 
på privata forsknings- och 
innovationsmedel, som överensstämmer 

4 - har ett system för övervakning och översyn. Ingår i strategin 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering
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Tematiskt förhandsvillkor Ej uppfyllda kriterier Åtgärder som ska vidtas Tidsgräns 
(datum)

Ansvariga organ

med väl fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och 
innovationssystem.
T.01.1 - Forskning och innovation: det 
finns en nationell eller regional strategi för 
smart specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för att ta vara 
på privata forsknings- och 
innovationsmedel, som överensstämmer 
med väl fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och 
innovationssystem.

5 - En ram för tillgängliga budgetmedel för 
forskning och innovation har antagits.

Ingår i straretgin 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.10.3 - Livslångt lärande: Det finns en 
nationell och/eller regional strategisk ram 
för livslångt lärande inom gränserna för 
artikel 165 i EUF-fördraget.

1 - Det finns en nationell eller regional politik för 
livslångt lärande som innehåller åtgärder för att

Ett utbildningspolitiskt program för Åland med 
beaktande av Europa 2020-strategin är under 
framtagande och det kommer att omfatta 
livslångt lärande. Programmet kommer att 
utarbetas i bred dialog med representanter för 
olika delar av samhället och berörda aktörer. 

Utbildningsprogrammet skall ge grunden för ett 
långsiktigt utvecklingsarbete inom 
utbildningspolitiken på Åland.

Utformningen av det utbildningspolitiska 
programmet har diskuterats politiskt i november 
2013.

Arbetssätt och metoder har diskuterats i 
landskapsregeringen i november 2013.

Arbetsgrupp och utbildningsråd tillsätts hösten 
2014.

En avrapportering med utkast till program sker 
till landskapsregeringen i januari 2015.

2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering
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Tematiskt förhandsvillkor Ej uppfyllda kriterier Åtgärder som ska vidtas Tidsgräns 
(datum)

Ansvariga organ

Programmet antas i juni 2015.
 

T.10.3 - Livslångt lärande: Det finns en 
nationell och/eller regional strategisk ram 
för livslångt lärande inom gränserna för 
artikel 165 i EUF-fördraget.

2 - utveckla och koppla ihop tjänster avseende 
livslångt lärande, inklusive genomförande och 
uppgradering av färdigheter (dvs. validering, 
vägledning, utbildning och yrkesutbildning) samt 
kan ge de berörda parterna möjlighet att engagera 
sig och delta i partnerskap,

Ingår i det utbildningspoltiska programmet 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.10.3 - Livslångt lärande: Det finns en 
nationell och/eller regional strategisk ram 
för livslångt lärande inom gränserna för 
artikel 165 i EUF-fördraget.

3 - utveckla färdigheter i enlighet med behoven 
hos olika målgrupper när dessa har fastställts som 
prioriteringar i de nationella eller regionala 
strategiska ramarna (t.ex. ungdomar i 
yrkesutbildning, vuxna, föräldrar som återkommer 
till arbetsmarknaden, lågutbildade och äldre 
arbetstagare, invandrare samt andra missgynnade 
grupper, särskilt personer med funktionshinder),

Ingår i det utbildningspoltiska programmet 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.10.3 - Livslångt lärande: Det finns en 
nationell och/eller regional strategisk ram 
för livslångt lärande inom gränserna för 
artikel 165 i EUF-fördraget.

4 - öka tillgången till livslångt lärande, bl.a. 
genom insatser för en effektiv användning av 
informationsverktyg (till exempel den europeiska 
referensramen för kvalifikationer, nationella 
referensramar för kvalifikationer, det europeiska 
systemet för meritöverföring inom 
yrkesutbildningen och det europeiska systemet för 
kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen),

Ingår i det utbildningspoltiska programmet 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.10.3 - Livslångt lärande: Det finns en 
nationell och/eller regional strategisk ram 
för livslångt lärande inom gränserna för 
artikel 165 i EUF-fördraget.

5 - göra utbildning och yrkesutbildning relevanta 
för arbetsmarknaden och anpassa utbildningen till 
behoven hos identifierade målgrupper (t.ex. 
ungdomar i yrkesutbildning, vuxna, föräldrar som 
återkommer till arbetsmarknaden, lågutbildade 
och äldre arbetstagare, invandrare samt andra 
missgynnade grupper, särskilt personer med 
funktionshinder),

Ingår i det utbildningspoltiska programmet 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering
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Tematiskt förhandsvillkor Ej uppfyllda kriterier Åtgärder som ska vidtas Tidsgräns 
(datum)

Ansvariga organ

T.10.4 - Yrkesutbildning: Det finns en 
nationell eller regional strategisk ram för 
att öka kvaliteten och effektiviteten i 
yrkesutbildning inom gränserna för artikel 
165 i EUF-fördraget.

1 - Det finns en nationell eller regional politik för 
att öka kvaliteten och effektiviteten i 
yrkesutbildningen inom gränserna för artikel 165 i 
EUF-fördraget som innehåller åtgärder för att

Inom ramen för det utbildningspolitiska 
programmet revideras även läroplansgrunderna 
för gymnasieutbildningen för närvarande. Ett 
förslag till läroplan för undervisningen i 
allmänna ämnen i den grundläggande 
yrkeutbildningen för ungdomar är framtaget och 
ett förslag för läroplansgrunder för 
vuxenutbildningen planeras.

2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.10.4 - Yrkesutbildning: Det finns en 
nationell eller regional strategisk ram för 
att öka kvaliteten och effektiviteten i 
yrkesutbildning inom gränserna för artikel 
165 i EUF-fördraget.

2 - förbättra kvaliteten och effektiviteten i 
yrkesutbildningen inom gränserna för artikel 165 i 
EUF-fördraget, som innehåller åtgärder för att 
göra yrkesutbildning mer relevant för 
arbetsmarknaden i nära samarbete med berörda 
aktörer genom mekanismer för att föregripa 
kompetensbehov, anpassa läroplanerna och stärka 
tillhandahållande av arbetsbaserat lärande i olika 
former,

Ingår i det utbildningspoltiska programmet 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering

T.10.4 - Yrkesutbildning: Det finns en 
nationell eller regional strategisk ram för 
att öka kvaliteten och effektiviteten i 
yrkesutbildning inom gränserna för artikel 
165 i EUF-fördraget.

3 - förbättra kvaliteten och effektiviteten i 
yrkesutbildningen, bland annat genom att inrätta 
en nationell strategi för kvalitetssäkring inom 
yrkesutbildningen enligt den europeiska 
referensramen för kvalitetssäkring av 
yrkesutbildning och genomföra verktyg för insyn i 
och erkännande av yrkesutbildning, särskilt det 
europeiska systemet för meritöverföring inom 
yrkesutbildningen (Ecvet).

Ingår i det utbildningspoltiska programmet 2015-jun-
30

Ålands 
landskapsregering
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10. MINSKNING AV DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN FÖR 
STÖDMOTTAGARNA
Sammanfattning av bedömningen av den administrativa bördan för stödmottagarna och, 
vid behov, planerade åtgärder tillsammans med en preliminär tidsram för att minska den 
administrativa bördan.
För att göra programmet lättare att förstå kommer vissa regelförändringar att genomföras. 
Landskapsregeringen har utgått ifrån att det i första hand skall vara enkelt för 
stödmottagaren, därefter eftersträvas låga administrationskostnader. Villkor som ställs 
upp skall vara enkla för den sökande att förstå och kraven på dokumentation som måste 
skickas in till myndigheten skall begränsas.

I tidigare programperioder har framförallt omfattande krav på verifierbarhet avseende 
stödberättigande kostnader upplevts som försvårande faktor för den enskilda 
stödmottagaren som även bidragit till långa handläggningstider.

Företagsstöd är insatser som innebär stöd till enskilda företag, där nyttan av stödet 
tillfaller företaget.  Det kan vara stöd till etablering, investeringar eller inköp av externa 
tjänster.

Villkoren kring stödberättigande och verifiering skall därmed vara förenligt med 
tillämpliga statsstödsregler. Projektstöd är stöd riktat till företag, grupper av företag, 
organisationer, föreningar etc. där fördelarna av stödet når flera än den som söker stödet.  
Målgruppen måste vara större än den som söker stöd.

Systemet med företags- och projektstöd föreslås vara kvar i nästa programperiod, dock 
med den tydliga avgränsningen att stöd till företag endast beviljas genom användande av 
finansieringsinstrument i form av ägartillskott som förvaltas av ett särskilt av 
landskapsregeringen utsett riskkapitalbolag (Eruf) eller till företag för utbildning och 
kompetenshöjning (ESF). Genom införande av samverkansprojekt med t.ex. 
organisationer som stödmottagare kan den administrativa bördan minska för målgruppen 
små och medelstora företag som kan vara deltagare i projektet utan ansvar för projektets 
administration gentemot förvaltande myndighet.

De förenklingar som ger mest effekt på de administrativa kostnaderna är införandet av 
elektronisk ansökan och möjligheten att bevilja stöd enligt förenklade kostnadsalternativ. 
Genom att utforma sådana alternativ kan de administrativa kostnaderna minska och 
handläggningen effektiviseras.
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11. ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

11.1 Hållbar utveckling
En beskrivning av de särskilda åtgärderna för att ta hänsyn till miljöskyddskrav, 
resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, motståndskraft 
mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering, vid urvalet av insatser.
I enlighet med allmänna förordningen om ESI-fonderna skall deras mål förverkligas 
inom ramen för hållbar utveckling. I partnerskapsöverenskommelsen redogörs för de 
allmänna principerna.

Inom ramen för de investeringsprioriteringar som finansieras från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden är målet en hållbar utveckling av de ekonomiska resurserna som skall 
möjliggöra en positiv näringslivutveckling vilket inbegriper en diversifiering av 
näringslivetsom ger förutsättningar för entreprenörer och företag att starta nya och 
utveckla befintliga företag, att ge goda och långsiktiga förutsättningar för affärsidéer och 
bredda innovations-basen för internationalisering och att skapa tillväxt.  Projekt som 
medför betydande negativa miljökonsekvenser skall inte erhålla programfinansiering. 
Målgruppen för investeringsprioriteringar utgörs huvudsakligen av små och medelstora 
företag framförallt inom företags- och tjänstesektorn varvid det inte bedöms uppstå 
konsekvenser av programfinansieringen som inte stöder en balanserad hållbar utveckling.

Inom programmet betonas hållbarhet med tanke på de positiva miljökonsekvenser som 
kan uppnås inom de små och medelstora företagens miljökompetens framförallt genom 
främjande av miljöinnovationer där man utvecklar miljölösningar för 
näringsverksamheten och enklare miljöledningssystem. Energieffektivitetsfrämjande 
åtgärder i programmet inkluderar även ett miljöperspektiv. En ökad energieffektivitet är 
inte bara ekonomiskt lönsam men även strategiskt viktig ur ett 
energiförsörjningsperspektiv. Det är även långsiktigt nödvändigt för att minska utsläppen 
av koldioxid och förhindra den globala uppvärmningen. Företag som effektiviserar kan 
öka både vinsten och konkurrenskraften.

Inom ramen för de investeringsprioriteringar som finansieras av Europeiska socialfonden 
läggs stor vikt vid utbildning och kompetenshöjning inom hållbar utveckling och 
miljömedvetenhet. Lika viktig är de prioriteringar i programmet som inriktas på åtgärder 
för att vara delaktiga på arbetsmarknaden och som stöder främjande av social 
inkludering. Målsättningen för en hållbar utveckling på Åland är vidare en fortsatt låg 
arbetslöshet samt god sysselsättningsgrad, en regionalt balanserad utveckling av 
arbetsmarknaden, kvinnors och mäns lika rätt samt lika möjligheter och 
ickediskriminering (se avsnitt 11.2.).

En miljökonsekvensbedömning (MKB), vars sammanfattning finns i programmets bilaga 
1, har gjorts där man konstaterar att styrningen av programmet, både vad gäller 
styrningen av insatser och projekt liksom av en bredare integrering av miljöhänsyn, 
utvecklas och fullföljs i genomförandet. I samband med MKBn har allmänheten och 
redan existerande partners haft möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer.

Den förvaltande myndigheten verkar för att de horisontella kriterierna integreras 
fortlöpande genom programgenomförandets alla faser; vid framtagande av 
ansökningsblanketter, vid information om programmet, vid utformandet av 
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urvalskriterier samt vid underlag för uppföljning av godkända projekt. Det innebär att 
olika verktyg såsom informationsmaterial, anvisningar, utbildningsinsatser, indikatorer, 
checklistor osv. kontinuerligt utvecklas för att de horisontella kriterierna skall bli en 
naturlig del av arbetet. Projektansökningar kommer under urvalsprocessen att prövas 
gentemot möjligheten till ökad tillväxt och även vad för effekt projektet kan ha på den 
hållbara utvecklingen. För att effektivt kunna integrera de horisontella kriterierna i hela 
programgenomförandet krävs kunskap om dessa frågor hos såväl projektdeltagare, 
handläggare som beslutsfattare. För att säkerställa detta skall utbildning inom dessa 
områden fortlöpande erbjudas. Den förvaltande myndigheten kommer också att verka för 
att de kunskaper och den kompetens som finns i existerande organisationsstrukturer, 
såsom miljöbyrån vid landskapets social och miljöavdelning, jämställdhetsenheten m.fl., 
aktivt involveras i genomförandet.

Under 2013 har en parlamentariskt tillsatt kommitté utarbetat ett förslag till långsiktig 
strategi ”Omställning Åland”. Med utgångspunkt i kommitténs arbete avser 
landskapsregeringen föreslå för Ålands lagting att fatta ett beslut om att Åland skall vara 
ett hållbart samhälle 2051 samt att man avser anta fyra hållbarhetsprinciper som grund 
för det strategiska arbetet.

Förvaltningsmyndigheten avser även att knyta kontakter över programgränserna, med 
syfte att utbyta erfarenheter från tidigare och innevarande programperioder samt utveckla 
verktyg som kan användas i genomförandet.

11.2 Lika möjligheter och icke-diskriminering
En beskrivning av de särskilda åtgärderna för att främja lika möjligheter och förhindra 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det operativa programmet, särskilt när det gäller 
tillgång till finansiering, med hänsyn till behoven hos olika målgrupper som riskerar att 
drabbas av sådan diskriminering, särskilt kraven på att säkerställa tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning.
I enlighet med allmänna förordningen om ESI-fonderna skall fondernas mål förverkligas 
inom ramen för icke-diskriminering. I partnerskapsöverenskommelsen redogörs för de 
allmänna principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering.

På Åland förbjuder Jämställdhetslagen direkt och indirekt diskriminering på grund av 
kön (7 §). I landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet 
Åland förbjuds även diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller annan därmed jämförbar 
omständighet.

Attitydpåverkan har i programmet lyfts upp som en utmaning för att förhindra 
diskriminering. Genom att synliggöra orättvisor kan åtgärderna i programmet motverka 
direkt och indirekt diskriminering. För integrering av alla med ett utanförskap kan goda 
exempel fungera som förebilder i detta arbete t.ex. genom att stöda kvinnors och 
särskilda gruppers företagarskap. Personer med nedsatt funktionsförmåga, inflyttade och 
övriga missgynnade grupper kan få stöd från programmet för att delta på 
arbetsmarknaden, i utbildning eller andra inkluderande verksamheter.
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I programarbetet skall jämlikhetsaspekten uppmärksammas kontinuerligt och ingå som 
en integrerad del vid både utarbetande, uppföljning och genomförandet av programmet. I 
genomförandet är det viktigt att alla potentiella målgrupper oavsett etnisk tillhörighet, 
religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller annan 
därmed jämförbar omständighet skall få information och erbjudas på lika villkor 
möjlighet att delta i programgenomförandet.

11.3 Jämställdhet mellan män och kvinnor
En beskrivning av hur det operativa programmet bidrar till att främja jämställdhet och, 
när så är lämpligt, bestämmelser för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och insatsnivå.
I enlighet med allmänna förordningen om ESI-fonderna skall fondernas mål förverkligas 
inom ramen för jämställdhet. I partnerskapsöverenskommelsen redogörs för de allmänna 
principerna om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Främjande av jämställdhet mellan könen är på bred front godkänt som ett samhälleligt 
mål. Diskriminering på basis av kön är förbjudet i enlighet med Finlands grundlag. I 
syfte att främja jämställdheten mellan könen, skall rikets lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män (FFS 609/1986) äga tillämpning i landskapet Åland genom 
Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

Enligt jämställdhetslagen skall varje arbetsgivare på ett målinriktat och planmässigt sätt 
främja jämställdheten mellan könen. Arbetsgivare som regelbundet har minst 30 
anställda måste enligt lagen dessutom upprätta en jämställdhetsplan. Motiveringen till 
kravet på en plan är att snabba upp arbetet med jämställdhet och påskynda utvecklingen 
mot ett mera jämställt arbetsliv.

I programarbetet skall jämställdhetsaspekten uppmärksammas kontinuerligt och ingå som 
en integrerad del vid både utarbetande, uppföljning och genomförandet av programmet. I 
allt genomförande är det viktigt att alla potentiella målgrupper såväl kvinnor som män 
erbjuds samma möjligheter att få information och delta i programgenomförandet.  
Kvinnor och män på Åland skall vara representerade på alla nivåer och områden. 
Långsiktiga och strategiska beslut, liksom den dagliga verksamhetens kanske mindre 
beslut, blir mer belysta och bättre förankrade om kvinnors och mäns kunskaper, 
erfarenheter och intressen blir en del av beslutsunderlaget.

Inför utarbetande av operativa program för programperioden 2014-2020 har landskaps-
regeringen tillsatt arbetsgrupper som iakttar dessa principer. Tillsättningen av en 
övervakningskommitté kommer även att iaktta principen om jämställdhet.

De viktigaste jämställdhetsrelaterade utmaningarna på Åland i anslutning till 
sysselsättning och entreprenörskap utgörs av en segregerad arbetsmarknad, 
löneskillnader och frågor i anslutning till ojämlikt ledarskap.

I regionalfonden betonas synliggörande av kvinnors företagande och programfinansiering 
kan ges till strategiska samverkansinitiativ där huvudmålet kan vara annat än att främja 
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jämställdheten mellan könen såsom affärsutveckling, internationalisering och expansion. 
Det ställer dock stora krav på förvaltningsmyndighetens och projektaktörernas 
medvetenhet om skyldigheten att integrera könsperspektivet även i dessa projekt.

Projekt inom ramen för socialfonden kan vara rena jämställdhetsprojekt d.v.s. ha 
jämställdhet som mål för projektet i akt och mening att förhindra att stereotypa 
könsrollsuppfattningar begränsar individens möjligheter. Samtliga projekt kommer att 
vara tvungna att ta ställning till jämställdhet då detta kommer att vara ett urvalskriterium. 
I programmets anvisningar bör man klart ange att man väntar sig integrering av 
könsperspektivet i alla projekt och att detta används som bedömningskriterium.

I enlighet med ESF-förordningen (artikel 7) skall jämställdheten främjas genom 
integrerade och målinriktade specifika åtgärder som särskilt avser att öka kvinnors 
hållbara deltagande och avancemang i arbetslivet, minska könssegregeringen på 
arbetsmarknaden, bekämpa könsstereotyper i utbildningen samt främja samordnande av 
kvinnors och mäns arbets- och privatliv.
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12. SEPARATA DELAR

12.1 Större projekt som ska genomföras under programperioden

Tabell 27: Förteckning över större projekt
Projekt Planerat datum för anmälan/inlämnande (år, kvartal) Planerat startdatum för genomförande (år, kvartal) Planerat slutdatum (år, kvartal) Insatsområden – Investeringsprioriteringar
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12.2 Resultatram för det operativa programmet

Tabell 28: Resultatram per fond och regionkategori (sammanfattande tabell)
Milstolpe för 2018 Slutmål (2023)

Insatsområde Fond Regionkategori Indikator eller viktigaste genomförandesteg Om lämpligt, mätenhet
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

1 - Entreprenörskap och innovation Eruf Mer utvecklade 11 -  Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro 820 000,00 4 645 076,00

2 - Delaktighet och kompetens ESF Mer utvecklade 12 -  Totala stödberättigade utgifter som införts i redovisningssystemet av attesterande myndighet Euro 935 540,00 5 004 284,00

2 - Delaktighet och kompetens ESF Mer utvecklade 08 -  Totala antalet deltagare Antal 240 240 480 625,00 625,00 1 250,00

1 - Entreprenörskap och innovation Eruf Mer utvecklade CO03 -  Produktiv investering: Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag Företag 6,00 11,00

12.3 Relevanta partner som deltar i utarbetandet av programmet
N1012E20_28082012      BILAGA 1

 

Tillsättande av strategigrupp och arbetsgrupper för utarbetande av landskapets GSR-program 2014-2020.

Landskapsregeringen utarbetar programdokumenten i samarbete med programmens partnerskap bestående av regionala, lokala och andra myndigheter, 
näringslivets och arbets-marknadens organisationer, företrädare för civilsamhället, miljöorganisationer, icke statliga organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och jämställdhet.

 

Strategigrupp

Strategigruppens ansvarsområde, uppdrag och sammansättning:

Landskapsregeringen avser att organisera programarbetet i en för alla fonder gemensam strategigrupp. Syftet med ett samordnat programarbete är att säkra 
samordningen mellan de fyra fonderna i utarbetandet av programdokumenten.
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Strategiarbetsgruppen ges i uppdrag att på basen av de fondspecifika arbetsgruppernas SWOT-analyser, behovsbeskrivningar och förslag till 
genomförandestrategier formulera generella övergripande målsättningar för respektive program samt för programmen gemensamt. Strategigruppen ges även i 
uppdrag att ansvara för prioriteringsfrågor och avgränsningsfrågor. Strategigruppen ges i uppdrag att fördela programmens ekonomiska medel i syfte att 
säkerställa en balanserad tilldelning så att de formulerade målen kan nås. Gruppen ges även i uppdrag fungera koordinerande för programarbetet som helhet.

Strategigruppens mandat sträcker sig till det att programförslagen är godkända av Europeiska kommissionen. Strategigruppen samlas till möten på ordförandes 
förslag. Gruppen skall senast den 15 januari 2013 ha formulerat förslag till övergripande strategier för programmen i enlighet med uppdraget till de 
fondspecifika arbetsgrupperna och senast den 2 april 2013 ha behandlat den första versionen av arbetsgruppernas förslag till programinnehåll med åtgärder som 
stödjer strategigruppens mål och prioriteringar.

Strategigruppen kan vid behov höra experter vid utförande av uppdraget.

Till medlemmar och eventuella externt inkallade sakkunniga som inte är anställda av land-skapsregeringen utgår arvode och reseersättning i enlighet med 
landskapets regelverk för kommittéarvoden.

 

Medlemmar:

Minister Fredrik Karlström, näringsavdelningen, ordf.

Minister Roger Nordlund, finansavdelningen, viceordf.

Linnéa Johansson, avdelningschef på näringsavdelningen, sekr.

Minister Johan Ehn, utbildnings- och kulturavdelningen

Minister Gun-Mari Lindholm, kansliavdelningen
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Minister Carina Aaltonen, social- och miljöavdelningen

Katrin Sjögren, Liberalerna på Åland r.f.

Brage Eklund, Ålands Framtid r.f.

Vivan Nikula, Jämställdhetsenheten

Adam Conway, Ålands Natur och Miljö r.f.

Sia Spiliopoulou-Åkermark, Ålands fredsinstitut

Tony Asumaa, Ålands kommunförbund

Daniel Dahlén, Ålands Näringsliv r.f.

Edward Johansson, Högskolan på Åland

Gyrid Högman, Ålands Gymnasium

Johan Mörn, Ålands Fiskare r.f.

Rosita Broström, Ålands Fiskodlarförening r.f.

Henrik Lagerberg, FFC:s lokalorganisation r.f. på Åland

Henry Lindström, Ålands Producentförbund r.f.
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Folke Engblom, Leader Åland r.f.

 

 

Arbetsgrupper

Arbetsgruppernas uppdrag, sammansättning och ansvarsområden:

Arbetsgrupperna ges i uppdrag att i den första delen av arbetet inom ramen för sina ansvarsområden formulera en SWOT-analys över programområdet med 
utgångspunkt i de unionsprioriteringar som arbetsgruppen ansvarar för. Arbetsgruppen skall också med utgångspunkt i SWOT-analysen beskriva de specifika 
behov som föreligger inom dess ansvarsområde. Materialet skall utgöra underlag för utarbetande av en programstrategi i strategigruppen.

Arbetsgruppernas uppdrag i den andra delen av arbetet är att utgående från strategigruppens förslag till programstrategier och målformuleringar välja samt 
utarbeta lämpliga åtgärder som stödjer strategigruppens mål och prioriteringar.

Arbetsgrupperna kan för utförande av uppdraget vid behov höra relevanta experter t.ex. företrädare för unga företagare såsom Ålands Producentförbunds 
ungdomsutskott samt representanter för olika branscher. Principen för jämställdhet och inklusion iakttas i arbetet.

Arbetsgruppernas mandat är i kraft till det att Europeiska kommissionen fattat beslut om god-kännande av programdokumenten. Arbetsgruppens första del av 
uppdraget skall vara klart den 30 november 2012. Arbetsgruppen skall presentera den första versionen av uppdragets andra del senast den 15 mars 2013.

Till medlemmar i arbetsgruppen och eventuella externt inkallade sakkunniga som inte är anställda av landskapsregeringen utgår arvode och reseersättning i 
enlighet med landskapets regelverk för kommittéarvoden.

 

1. Arbetsgruppen för ” kunskapsöverföring, innovation, konkurrenskraft och livs-medelskedjan”
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Arbetsgruppen ansvarar för unionsprioriteringarna kunskapsöverföring, innovation, kon-kurrenskraft samt livsmedelskedjan inom ramen för programarbetet för 
landsbygds-utvecklingsprogram:

Leif Franzell, näringsavdelningen, ordförande

Maija Häggblom, näringsavdelningen, sekreterare

Sölve Högman, näringsavdelningen

Bodil Regårdh, utbildnings- och kulturavdelningen

Henry Lindström, Ålands producentförbund r.f.

Tina Bäckman-Hägglund, Ålands hushållningssällskap r.f.

Mia Schütten, Leader Åland r.f

 

2. Arbetsgruppen för ”miljö/klimat”

Arbetsgruppen ansvarar för unionsprioriteringarna återställandet, bevarandet och främjandet av ekosystem som är beroende av jord och skogsbruk och 
främjande av resurseffektivitet samt stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livs-medels- och 
skogsbrukssektorn inom ramen för programarbetet för landsbygdsutvecklings-program:

Leila Lindström, näringsavdelningen, ordförande

Maija Häggblom, näringsavdelningen, sekreterare
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Sölve Högman, näringsavdelningen

Inkeri Ahonen, social- och miljöavdelningen

Henry Lindström, Ålands Producentförbund r.f.

Kerstin Lundberg, Ålands Hushållningssällskap r.f.

Mats Häggblom, Leader Åland r.f.

 

3. Arbetsgruppen för ”landsbygds-/kustutveckling”

Arbetsgruppen ansvarar för unionsprioriteringen främjande av social inkludering, fattigdoms-bekämpning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden 
inom ramen för programarbetet för landsbygdsutvecklingsprogram samt unionsprioriteringen fler arbetstillfällen och terri-toriell sammanhållning inom ramen 
för operativt program för fiskerinäringen.

Niklas Eriksson, Ålands Kommunförbund, ordförande

Liz Mattsson, sekreterare

Lena Brenner, Ålands landsbygdscentrum

Charlotta Solax, Leader Åland r.f.

Dan Backman, näringsavdelningen
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Fredrik Lundberg, Ålands fiskare r.f.

Mikael Lindholm, Leader Åland r.f.

 

4. Arbetsgruppen för ”hållbart konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk”

Arbetsgruppen ansvarar för unionsprioriteringarna inom ramen för programarbetet med finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Jenny Eklund-Melander, näringsavdelningen, ordförande

Petra Granholm, sekreterare

Tom Karlsson, näringsavdelningen

Rosita Broström, Ålands Fiskodlarförening r.f.

Fredrik Lundberg, Ålands fiskare r.f.

Timo Vetriö, Chipsters Ab

Susanne Vävare, social- och miljöavdelningen

Mikael Lindholm, Leader Åland r.f.
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5. Arbetsgruppen för ” investering för tillväxt och sysselsättning”

Arbetsgruppen ansvarar för investeringsprioriteringarna inom ramen för programarbetet med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Susanne Strand, näringsavdelningen, ordförande

Christel Lindholm, näringsavdelningen, sekreterare

Robert Mansén, Ålands teknologicentrum

Henrik Juslin, kansliavdelningen

Ewa Danielsson, Ålands Näringsliv r.f.

Jonny Mattsson, Ålands företagareförening r.f.

Björn Rönnlöf, Leader Åland r.f.

Mona Kårebring-Olsson, social- och miljöavdelningen

 

6. Arbetsgruppen för ”kompetens och delaktighet”

Arbetsgruppen ansvarar för de prioriterade investeringarna inom ramen för programarbetet med finansiering från Europeiska socialfonden.

Tomas Fellman, utbildnings- och kulturavdelningen, ordförande
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Linda Eriksson, utbildnings- och kulturavdelningen, sekreterare

Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Carola Eklund, utbildnings- och kulturavdelningen

Ann-Louise Idman, kansliavdelningen

Lena Nyman-Wiklund, Högskolan på Åland

Marika Mattfolk, Ålands företagareförening r.f.

Dan Andersson, Ålands Näringsliv r.f.

Kristian Packalén, Leader Åland r.f.



SV 158 SV

DOKUMENT

Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Lokal referens Kommissionens referens Filer Skickat den Skickat av

Inlämnade bilagor enligt kommissionens genomförandeförordning, med beskrivning av programmets modell
Dokumenttitel Dokumenttyp Programversion Dokumentdatum Lokal 

referens
Kommissionens 

referens Filer Skickat 
den

Skickat 
av

Slutrapport från förhandsbedömningen av Den 
Europeiska regionala utvecklingsfondens 
(ERUF) och socialfondens (ESF) gemensamma 
operativa program för Åland 2014-2020

Rapport från 
förhandsutvärderingen

1.1 2014-mar-13 Ares(2014)3798186 Slutrapport från förhandsbedömningen av den 
Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF9 och 
socialfondens (ESF) gemensamma operativa program 
för Åland 2014-2020 
Slutrapport från miljökonsekvensbedömningen (MKB) 

2014-
nov-14

nstrands

Programme Snapshot of data before send 
2014FI05M2OP001 6.1

Ögonblicksbild av data 
innan du skickar

6.1 2021-mar-30 Ares(2021)2202131 Programme Snapshot of data before send 
2014FI05M2OP001 6.1 fi 

2021-
mar-30
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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad Kod Meddelande
Info Programversionen har validerats.

Varning 2.18.6 Minst en indikator måste anges i de relevanta indikatortabellerna. Insatsområde "3", särskilt mål "1", tabell 12
Varning 2.19.4 Summan av det årliga EU-stödet för ESF ska vara större eller lika med det minsta ESF-anslaget för den medlemsstaten: 0,00", "515 260 355,00".
Varning 2.20 Minst en registrering måste anges i tabell 22.

Varning 2.41 Indikator "05" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.41 Indikator "CR01" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.41 Indikator "CR02" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.41 Indikator "CR03" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "10iii". 
Varning 2.41 Indikator "CR05" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "9i". 
Varning 2.41 Indikator "CR06" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.41 Indikator "CR06" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "9i". 
Varning 2.41 Indikator "CR06" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "5" och investeringsprioritering "13i". 
Varning 2.41 Indikator "CR07" har både ett totalt/kvalitativt utgångsvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt utgångsvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "10iii". 
Varning 2.42 Indikator "05" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.42 Indikator "CR01" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.42 Indikator "CR02" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.42 Indikator "CR03" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "10iii". 
Varning 2.42 Indikator "CR05" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "9i". 
Varning 2.42 Indikator "CR06" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "8i". 
Varning 2.42 Indikator "CR06" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "9i". 
Varning 2.42 Indikator "CR06" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "5" och investeringsprioritering "13i". 
Varning 2.42 Indikator "CR07" har både ett totalt/kvalitativt målvärde och en uppdelning efter kön eller inget totalt/kvalitativt målvärde alls i tabell 4 för insatsområde "2" och investeringsprioritering "10iii". 


