
Vad håller vi riktigt på med?

CentralBaltic Central Baltic Programme www.centralbaltic.eu

Ester Miiros-Hollsten
Contact Point Åland 6.9.2018



Central Baltic-programmet 2014-2020

2

• EU 

• Projekt 

• Gör skillnad 

• Mellersta Östersjön 

• Fyra prioriteringar

Skärgårdsprogrammet 
”Archipelago & Islands”



Gemensamma utmaningar



Kulturarv



Vad åstadkommer vi ”just nu”?

14 projekt inom Archipelago & Islands-
delprogrammet

31 miljoner € totalbudget

23,5 miljoner € ERDF = 
20 % av hela programmets finansiering



SKUNK

41 lokala workshops (!)
11 utbyten

5 internationella RIBS läger
På Åland 120 unika deltagare 

(varav 92 från skärgården)
Jämn könsfördelning (!))



1. Konkurrenskraftig ekonomi

• RIBS och

• 3,4 miljoner € totalbudget (ERUF 75 %)



2. Hållbar användning av 
gemensamma resurser

• Projekt inom besöksnäring

t Olav 

Baltacar DefenceArch BalticWings

• 6 miljoner € totalbudget (ERUF 75 %)

St Olav 
Waterway







3. Ökad tillgänglighet i regionen

• ADAPT 

• Utveckling av MÅNGA gästhamnar

MASAPO, PortMate, FamilyPorts, SmartMarina, 
SeaStop, Sustainable Gateways, BATSECO-BOAT 

• 22,9 miljoner € totalbudget (ERUF 75 %)





4. En yrkeskunnig och social 
inkluderande region

• GARDENS of possibilities

• 0,28 miljoner € totalbudget (ERUF 75 %)



• En mångfald miljöåtgärder och –projekt

• Utbildning 

Utöver skärgårdsprogrammet



Och största vinsterna?

• Åtgärder
• Investeringar
• Kompetens i projektledning
• Kunskapsspridning, lärande
• Nya nätverk
• Blir sökbar igen
• Vidgade cirklar, ”reviderad” livshållning
• Förändringar, förbättringar, resultat –

också sådant vi inte ser nu eller kan ana
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Sökbar databas







Så – vad behövs?

• MOD 
• BESLUTSAMHET 
• FÖRMÅGA ATT SE DET OSYNLIGA 
• UTHÅLLIGHET
• LÄSKUNNIGHET 
• ÖPPENHET FÖR ANDRA 
• VILLIGHET ATT LÄRA

”... And amazing things will happen!”



Tack!
Vill du veta mer –

kontakta mig gärna.
ester.miiros@regeringen.ax

tel. +358 457 3421 294

www.centralbaltic.eu

CentralBaltic

Central Baltic Programme

http://www.centralbaltic.eu/
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