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SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN. 

 

 

Programmet som delfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 

Europeiska socialfonden (ESF) har nu genomförts under fem år med början år 2015.  

 

Programbudgeten uppgår till drygt 10 miljoner euro varav hälften finansieras från fonderna och 

den andra hälften från Ålands landskapsregering. Sammanlagt 6,5 miljoner euro har betalats ut. 

4,8 miljoner euro är utbetalt till 18 projekt. Ålands Utvecklings Ab som förvaltare av 

finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital” har hittills investerat riskkapital i elva bolag 

om knappt 1,2 miljoner euro.  Ersättning för programmets administration och förvaltnings-

arvode för finansieringsinstrumentet uppgår till 0,5 miljon euro. 

 

Programfinansieringen från regionalfonden är inriktade på att skapa tillväxt, innovation och 

ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag på Åland. De preliminära resultaten visar 

att dessa är på rätt väg och till stora delar är målsättningarna redan uppnådda. Vid utgången av 

2020 har mer än 500 små och medelstora företag varit delaktiga i programmets genomförande. 

Över hälften av företagen är att betrakta som nya d.v.s. de har inte varit aktiva på marknaden 

längre än tre år.  

 

En dryg fjärdedel av företagen avser introducera en ny produkt/tjänst i företaget och en dryg 

tiondel avser introducera den på marknaden utanför Åland. I uppföljningen av programmet 

redovisas för en ökad sysselsättning om drygt 100 arbetsplatser bland de delaktiga företagen. 

 

För finansiering från socialfonden ska projekten vara inriktade på arbetslöshet – framför allt 

hos unga, rörlighet på arbetsmarknaden, inklusion, kompetenshöjning av arbetskraften eller 

utbildningssystem. De allra flesta uppställda målen har uppnåtts och en del tom. överträffat 

målen, medan andra mål visat sig vara svåra att nå. Per den sista december 2020 har 15 projekt 

helt genomförts och ett är pågående. Det totala antalet deltagare överstiger det planerade antalet. 

 

 

Projekt som ännu pågår med verksamhet under år 2020 delfinansierade från regionalfonden 

 

Högskolan på Åland startade upp ”Business Lab Åland ” redan 2015 och har nu varit verksamt 

i drygt fem år. Sammanlagt 34 företag har under projektets gång erbjudits en plats för driftiga 

entreprenörer som vill utveckla sitt företag med tydlig tillväxtambition. I projektet varvas teori 

med praktik och fokus ligger på hållbart företagande och resultat. Under 2020 har tre nya 

företag antagits och under hösten öppnades ännu upp för nya platser i Business Lab. Varje 

deltagare erbjuds plats i gemensamma kontorslokaler och mentorskap. Under året har 

partnernätverket utvecklats, coachningen har fortsatt enskilt och i grupp samt 

produktutveckling skett inom ett flertal områden gällande försäljning t.ex. inom sociala tjänster, 

digitala applikationer och övriga webbaserade lösningar. Till följd av Covid pandemin har 

arbetsmetoderna anpassats efter gällande restriktioner och tidigare fysiska möten ersatts med 

webbaserade lösningar. Projektet pågår ännu t.o.m. år 2021. 

Efter fyra verksamhetsår har Åland Näringsliv r.f. genom projektet ”Utveckla framtidens 

företag” involverat totalt 536 företag. Under början av året genomfördes en arbetsgivarvecka 

med fokus på arbetsgivarfrågor samt inom ramen för densamma en workshop med temat 



krissituationer i företaget. Aktiviteterna har under året påverkats av osäkerheten kring Covid-

19 och planerade aktiviteter har ställts in eller planerats om. Företagsrådgivningen och 

affärsutvecklingen har dock fortsatt och ”företagarskolan” genomfördes helt och hållet on-line.  

Under våren ökade antalet kontakter från företag som erbjöds hjälp i form av rådgivning i och 

med de ändrade verksamhetsförutsättningar som följde på grund av Covid 19. Rådgivningen 

handlade mycket om att hjälpa företagen som planerade att ansöka om det likviditetstöd som 

landskapsregeringen lanserade för att hjälpa de drabbade företagen. 

 

Projektet avslutas under början av år 2021 då en slutrapport inlämnas till landskapsregeringen.  

 

 

Projekt som ännu pågår med verksamhet under år 2020 delfinansierade från socialfonden 

 

Inom det särskilda målet ämnat att minska arbetslöshet, avslutades ett projekt drivet av Ung 

Resurs r.f. Syftet var individuella och flexibla insatser för att motarbeta långtidsarbetslöshet, 

framför allt hos unga. Målet för antalet deltagare uppfylldes inte riktigt. 

 

Emmaus projekt ”Växtkraft” började 2019 och avslutades den 31 december 2020. Projektet 

syftar till ökad inklusion bland utsatta personer och målet om 150 deltagare nåddes nästan. 

Total inom det särskilda målet för att minska risken för marginalisering har 274 deltagare 

rapporterats in.  

 

Företagsam skärgård r.f. avslutade sitt fyraåriga projekt den sista december. Allmänt om 

kompetenshöjande projekt kan sägas så här i slutet av programperioden, att tendensen är som 

förut att de med lägre utbildningsgrad i lägre grad får kompetenshöjande fortbildning. Totalt är 

deltagarantalet 1.022 personer mot det uppställda målet om 830. 

 

Inom särskilda målet Utbildningssystem har inget projekt pågått under året. 


