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Kontaktperson 
 

Information 

Uppge namn för den person som kan kontaktas för information om projektet. Observera att kontaktpersonen kan vara annan än projektansvarig (den som 
har rätt att underteckna för företaget/organisationen). Projektansvarig och kontaktperson kan vara samma person, men behöver inte vara det. 
Kommunikation mellan projektansvarig och handläggare sker via e-post. 

 

Förnamn 

Efternamn 

Mobilnummer 

Epost 

Adress 

Postnummer 

Ort 

 

Smith




Företagsdetaljer  

Information 

Siffrorna som skall anges skallvara från senast fastställda bokslut. Om ditt företag ingår i en koncern, beakta koncernförhållandet i enlighet med 
kommissionens förordning EU 651/2014. 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

Anställda 

Omsättning 

Balansomslutning 

Företagsbeskrivning 

Uppgifter om projektet 

Projektnamn 

 

Momspliktigt projekt Ja  

Verkställs i 

Deltagande branscher 

Ange branschkod! Varje kod måste bestå av en bokstav och två siffror. Om flera branschkoder anges, separera med kommatecken! Klicka här för att se 
branschkoder från Statistikcentralen (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus_sv.html) 

 

 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus_sv.html


 

Projektperiod 

Från   Till 

 

 

Förväntat resultat  

Omedelbara resultatindikatorer för deltagare i projektet  

Omedelbara, det vill säga direkt vid ansökan.  

 Kvinnor Män 
Antal ickeförvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd    
Antal deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd   
Antal deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd    
Antal deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd    
Antal missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation,  
deltar i sysselsättning inklusive egenföretagande efter avslutad åtgärd 

  

 

Långsiktiga indikatorer 

Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare i projektet 

Förväntat resultat sex månader efter avslutat åtgärd vilket fylls i redan vid ansökan. 

 Kvinnor Män 
Antal deltagare I sysselsättning, Inklusive egenföretagande?   
Antal deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation?   
Antal deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande?   
Antal missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande?   

 



 

Aktivitetsindikatorer för deltagare 

 Kvinnor Män 
Antal arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa   
Antal långtidsarbetslösa   
Antal ickeförvärvsarbetande   
Antal icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning   
Antal anställda, inklusive egenföretagare   
Antal deltagare under 25 är   
Antal deltagare över 54 är   
Antal deltagare över 54 år som är arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning 

  

JSCED 1 (primärskoleutbildning) eller JSCED 2 (grundskoleutbildning)   
JSCED 3 (gymnasieutbildning) eller JSCED 4 (eftergymnasialutbildning)   
JSCED 5·8 (högskoleutbildning)   
Antal migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer) 

  

Antal deltagare som hör till andra missgynnade grupper   
Antal hemlösa eller utestängda frånbostadsmarknaden   
Antal deltagare med funktionsnedsättning   
   
Antal deltagare som deltar i projekt för att bekämpa eller motverka effekterna av COVID-19    
   

 

 

 

 

 



 

Projektbeskrivning 1/2 

Bakgrund och behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syfte 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivning 2/2 

Målgrupp  

 

 

 

 

 

Projektorganisation  

 

 

 



 

Samverkanspartner och sätt ni samverkar på  

 

 

 

 

 

 

 

Strategier och metoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektaktiviteter & Tidsplan 

Information 

Precisera projektets aktiviteter och under vilka tidsperioder de utförs. Observera att all ekonomisk rapportering inklusive slutrapport avseende genomförda 
aktiviteter och redovisade resultat skall vara inlämnad till landskapsregeringen senast vid det slutdatum som anges för projektet 

 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

Period 

 

 

 

 

 

 

 



Projektbudget 

Information 

För närmare definition av kostnadsslagen se landskapsregeringens beslut om stödberättigande utgifter 

Kostnadsbeskrivning Antal månader Antal personer Summa 
Direkta personalkostnader 
Köpta tjänster 
Övriga direkta kostnader 

Projektets nettokostnader 

Finansieringsupplägg

€ 
Egen finansiering (privat) 
Egen finansiering (offentlig) 
Sökt finansiering 
Totalt kapitalbehov 
Projektets nettokostnader 
Balans 

Om annan offentlig finansiering, varifrån? 



 

Bilagor 

Information 

Bifoga senaste fastställda bokslut och verksamhetsberättelse, föreningsregisterutdrag, offerter och annat material som styrker kostnadseffektivitet, samt 
eventuella andra handlingar du har som styrker din ansökan. Bilagor bör vara i PDF-format. Skicka in ansökan 

 

Titel  

 

Beskrivning  

 

Datum  

 

Bilaga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Härmed bekräftas att: 

- Sökanden har bekantat sig med den information och de anvisningar för ifyllande som hör till ansökningen och har följt anvisningarna vid 

ifyllande. 

- Sökanden har försäkrat sig om att de personer som nämns i ansökan samtycker att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i 

informationssystem för uppföljning av programmet. 

- Sökanden försäkrar att uppgifterna i ansökan är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller 

medfinansiering från EU:s strukturfonder samt följa gällande lagar och principer angående landskapsregeringens medfinansiering. 

- Sökanden förbinder sig att i organisationens bokföring, tydligt visa vilka kostnader och intäkter som är relaterade till projektet. Ålands 

landskapsregering och EU-kommissionen har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten och ekonomin i projektet. 

Jag har läst och godkänner ovanstående villkor. När ansökan skickats in kan den ej redigeras. 

 

Datum ___________________________________________ 

 

Underskrift____________________________________________________ 

 

 

SKICKA IN ANSÖKAN FÖR VIDARE HANDLÄGGNING 

 



(c) 2021 - Ålands landskapsregering 


	Ja: 
	KvinnorAntal ickeförvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd: -
	MänAntal ickeförvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd: -
	KvinnorAntal deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd: 36
	MänAntal deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd: 24
	KvinnorAntal deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd: 36
	MänAntal deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd: 24
	KvinnorAntal deltagare i sysselsättning inklusive egenföretagande efter avslutad åtgärd: 36
	MänAntal deltagare i sysselsättning inklusive egenföretagande efter avslutad åtgärd: 24
	KvinnorAntal missgynnade deltagare som söker arbete studerar erhåller en kvalifikation deltar i sysselsättning inklusive egenföretagande efter avslutad åtgärd: 
	MänAntal missgynnade deltagare som söker arbete studerar erhåller en kvalifikation deltar i sysselsättning inklusive egenföretagande efter avslutad åtgärd: 
	KvinnorAntal deltagare I sysselsättning Inklusive egenföretagande: 36
	MänAntal deltagare I sysselsättning Inklusive egenföretagande: 24
	KvinnorAntal deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation: 36
	MänAntal deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation: 24
	KvinnorAntal deltagare över 54 år i sysselsättning inklusive egenföretagande: 7
	MänAntal deltagare över 54 år i sysselsättning inklusive egenföretagande: 6
	KvinnorAntal missgynnade deltagare i sysselsättning inklusive egenföretagande: 
	MänAntal missgynnade deltagare i sysselsättning inklusive egenföretagande: 
	KvinnorAntal arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa: -
	MänAntal arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa: -
	KvinnorAntal långtidsarbetslösa: -
	MänAntal långtidsarbetslösa: -
	KvinnorAntal ickeförvärvsarbetande: -
	MänAntal ickeförvärvsarbetande: -
	KvinnorAntal icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning: -
	MänAntal icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning: -
	KvinnorAntal anställda inklusive egenföretagare: 36
	MänAntal anställda inklusive egenföretagare: 24
	KvinnorAntal deltagare under 25 är: 3
	MänAntal deltagare under 25 är: 2
	KvinnorAntal deltagare över 54 är: 7
	MänAntal deltagare över 54 är: 6
	KvinnorAntal deltagare över 54 år som är arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning: -
	MänAntal deltagare över 54 år som är arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning: -
	KvinnorJSCED 1 primärskoleutbildning eller JSCED 2 grundskoleutbildning: 
	MänJSCED 1 primärskoleutbildning eller JSCED 2 grundskoleutbildning: 
	KvinnorJSCED 3 gymnasieutbildning eller JSCED 4 eftergymnasialutbildning: 
	MänJSCED 3 gymnasieutbildning eller JSCED 4 eftergymnasialutbildning: 
	KvinnorJSCED 58 högskoleutbildning: 5
	MänJSCED 58 högskoleutbildning: 2
	KvinnorAntal migranter deltagare med utländsk bakgrund minoriteter inklusive marginaliserade grupper som romer: -
	MänAntal migranter deltagare med utländsk bakgrund minoriteter inklusive marginaliserade grupper som romer: -
	KvinnorAntal deltagare som hör till andra missgynnade grupper: -
	MänAntal deltagare som hör till andra missgynnade grupper: -
	KvinnorAntal hemlösa eller utestängda frånbostadsmarknaden: -
	MänAntal hemlösa eller utestängda frånbostadsmarknaden: -
	KvinnorAntal deltagare med funktionsnedsättning: -
	MänAntal deltagare med funktionsnedsättning: -
	KvinnorAntal deltagare som deltar i projekt för att bekämpa eller motverka effekterna av COVID19: 36
	MänAntal deltagare som deltar i projekt för att bekämpa eller motverka effekterna av COVID19: 24
	KvinnorRow18: 
	MänRow18: 
	KostnadsbeskrivningDirekta personalkostnader: 132260
	Antal månaderDirekta personalkostnader: 22
	Antal personerDirekta personalkostnader: 
	SummaDirekta personalkostnader: 
	KostnadsbeskrivningKöpta tjänster: 72000
	Antal månaderKöpta tjänster: 12
	Antal personerKöpta tjänster: 
	SummaKöpta tjänster: 
	KostnadsbeskrivningÖvriga direkta kostnader: 21000
	Antal månaderÖvriga direkta kostnader: 22
	Antal personerÖvriga direkta kostnader: 
	SummaÖvriga direkta kostnader: 
	KostnadsbeskrivningRow4: 
	Antal månaderRow4: 
	Antal personerRow4: 
	SummaRow4: 
	KostnadsbeskrivningRow5: 
	Antal månaderRow5: 
	Antal personerRow5: 
	SummaRow5: 
	KostnadsbeskrivningRow6: 
	Antal månaderRow6: 
	Antal personerRow6: 
	SummaRow6: 
	Antal månaderProjektets nettokostnader: 
	Antal personerProjektets nettokostnader: 
	SummaProjektets nettokostnader: 
	€Egen finansiering privat: 0
	€Egen finansiering offentlig: 0
	€Sökt finansiering: 225260
	€Totalt kapitalbehov: 225260
	€Projektets nettokostnader: 225260
	€Balans: 
	Datum: 29.4.2021
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader: Paula
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader17: 27
	KostnadsbeskrivningProjektets 8: 59
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader9: 59
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader10: 
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader12: 
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader1: Linderbäck
	KostnadsbeskrivningProjektets 4: 0453417555
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader3: paula.linderback@ha.ax
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader4: Neptunigatan 17
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader5: 22100
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader6: Mariehamn
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader111: 1.8.2021 
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader112: 30.6.2023
	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader114: Efter projektets slut ska företagen i projektet ha förvärvat både kunskap och verktyg inom de olika temamodulerna som definierats i projektet. Den förvärvade kompetensen ska hjälpa företagen att både stärka och utveckla företagens konkurrenskraft inom turismbranschen för att kunna leva upp till dagens och framtidens behov och efterfrågan från kunden. 

	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader115: I spåret av pandemin står turismbranschen inför en stor utmaning med ett ändrat kundbeteende och -mönster. Detta kommer att kräva en omställning för turismföretagen för att öka sin konkurrenskraft och fortsatta lönsamhet. Omställningen ställer bland annat krav på att höja kompetensen i företaget. En högre kompetens inom turismbranschen stärker i Åland som destination i slutändan.

	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader116: Verksamma företag/organisationer/ föreningar inom turismbranschen
Logianläggningar inkl.gästhamnar
Restauranger och cafeér
Aktivitetsarrangörer 
Evenemangsarrangörer
Gårdsbutiker och hantverkare
Uthyrningsservice
Transportörer
Detaljhandel

	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader1177: Projektpartners:

Högskolan på Åland (lead)
Helhetsansvaret för projektet, projektägare och huvudman för projektledaren (affärsutvecklingscoach).
Ansvarar för modul 3 Hållbart företagande
Ansvarar för framtagande av modul 3 under projekt, samt samverkan mellan projekt, utbildning och Business lab. 


Visit Åland (partner)
Ansvarar för modul 1: Digital marknadsföring och -försäljning

Ålands Näringsliv (partner)
Ansvarar för modul 2: Företagets ekonomi och affärsmannaskap

Styrgrupp
Projektpartners bildar projektets styrgrupp men kan ev. kompletteras med enstaka personer utanför projektet. Styrgruppens uppgifter:
Uttagning av företagare till projektet
Stödjer projektledaren i sitt arbete 
Ansvarar tillsammans med projektledaren för upplägget av utbildningsinsatserna.

	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader118: Högskolan på Åland- kurser, utbildning och samverkan med de olika utvecklingsprojekt (Busines Lab Åland mm.)
Visit Åland: Framgången i Visit Ålands arbete korrelerar starkt med branschens förmåga att digitalt attrahera, bearbeta och sälja ålandsupplevelser. 
Ålands Näringsliv: Projektet har som en viktig målsättning att stärka företags utvecklingsförmåga och konkurrenskraft, vilket är en viktig och prioriterad uppgift för Ålands Näringsliv. 

Projektet söker aktivt nya samverkanspartners under projektperioden. 
	119: 
Projektledaren arbetar fram ett utbildningsschema enligt projektets tidtabell. Utbildningsinsatser ordnas som 
föreläsningar (både slutna inom projektet och öppna för resten av turismbranschen), grupparbete, personlig coaching,workshops
samt eget inlämningsarbete. 

	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader120: MODUL 1: Digital marknadsföring och- försäljning 
Ansvarig part: Visit Åland

Syfte: företagen ska erhålla en god helhetsbild och en bättre förståelse för vad det innebär att arbeta med digital marknadsföring och försäljning och hur de hänger ihop och påverkar varandra. Företagen ska få en bättre insikt och förstå processen vilket tillika ska gynna företagen att våga testa sig fram för att sedan välja de metoder som är mest lämpliga för företaget.

Målsättning: efter avslutad modul ska företagen dels ha en djupare insikt i innebörden av digital marknadsföring och försäljning samt fått med sig konkreta arbetsverktyg som de kan använda sig av i sitt företag.

Ämnesområden: 
Det digitala landskapet inom resebranschen 
Kundens digitala beteende inom resebranschen
Digital synlighet och -försäljning
Företagets hemsida med profil och innehåll


MODUL 2: Företagets ekonomi och affärsmannaskap
Ansvarig part: Ålands Näringsliv

Syfte: Företagen ska få möjlighet att på ett utvecklande sätt driva och utveckla sin verksamhet mot välmående och lönsamhet. Fokus ligger i att analyser och definiera företagets marknadsmässiga och ekonomiska huvudområden och därigenom skapa en trygg och lönsam verksamhet. 

Målsättning: Efter avslutad modul ska företagen ha fått en tydlig analys av sin verksamhet och omgivning, satt korrekta mål och säkerställer att det finns planer och ett arbete som styr mot målen.

Ämnesområden:
Vidareutveckling av Affärsplan
Nuläge inklusive svaga och starka sidor, hot och möjligheter i omvärlden
Hjälp med Handlingsplan/utvecklingsplan
Förstå mina egna siffror, ekonomin; resultat- och balansräkningen, nyckeltalen, budget 
Hjälp av styra mot önskad lönsamhet; prissättning, försäljningskalkylering

MODUL 3:
Ansvarig part:Högskolan på Åland

Syfte:Företagen ska få insikter i hållbarhet och förstå nyttan av hållbarhetsarbete. Fokus ligger på hållbarhetsarbetets alla delar d.v.s ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet,

Målsättning; Fokus ligger på att starta upp  företagens arbete med hållbarhet. Man får stöd i  planering och genomförande av hållbarhetsmål, med fokus på hur man identifierar, beskriver och uppnår kortsiktiga och långsiktiga mål 

Ämnesområden:
Hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
Introduktion till företagets sociala ansvar
Hur implementera hållbarhetsarbetet i mitt eget företag 
Hjälp med att skapa realistiska hållbarhetsmål, korta och långsiktiga
Inköp och logistik ur  hållbarhetsperspektiv

	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader113: HÄR FINNS EN BUGG I ANSÖKNINGSBLANKETTEN. DEN TEXTEN SOM SKRIVS IN UNDER BAKGRUND KOPIERAS IN UNDER TIDTABELL OCH VICE VERSA. 

INFORMATION OM PERIOD FINNS I PROJEKTDIREKTIVET FÖR PÅSEENDE.


“Villkoren för att verka som turismföretagare har ändrats avsevärt de senaste tio åren och fortsätter kontinuerligt att förändras. Idag ställs det allt högre krav på att verka som turismföretagare. Man behöver vara mera lyhörd för besökarens behov och krav,  utvecklingsbenägen samt ta ett större eget ansvar för företagets digitala synlighet och marknadsföring. 

Den största utmaningen för företagen generellt är dålig lönsamhet som resulterar i en så gott som obefintlig marknadsföringsbudget och låg investeringsvilja. Företagen uppger att deras största behov är att utveckla sin marknadsföring och försäljning, men det största hindret är kostnadsnivån och finansieringen. “

Ovanstående är ett utdrag från Visit Ålands branschanalys 2018 och en skildring av måendet inom turismbranschen före Covid-19.

Turismföretagen står också inför en stor omställning då de förväntas kunna svara på frågor om hur en mer hållbar utveckling inom turism kan se ut utifrån ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga aspekter. Att ta hänsyn till och kunna svara på ovanstående frågor är oerhört komplext. Det är således en komplex process och stor utmaning att påverka turismutveckling i en mer hållbar riktning.

I spåret av Covid -19 har förutsättningarna att verka som turismföretagare omkullkastas helt. Företagen kommer att bli tvungna att ställa om för att på ett konkurrenskraftigt sätt möta det nya resandet och ett ändrat kundbeteende. 



	KostnadsbeskrivningProjektets nettokostnader122: 29.4.2021
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