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Branding Scandinavian Islands
En av Scandinavian Islands primära ambitioner är att åstadkomma ett
mer långsiktigt och hållbart företagande inom turistnäringen i
Skärgårdshavet mellan Stockholm och Åbo. Genom att stärka den
unika maritima natur- och kulturmiljön som resurs i företagandet vill vi
öka företagarnas värdering av en bevarad skärgårdsmiljö.
Scandinavian Islands är namnet på en plats som geografisk sträcker sig
från Stockholms skärgård i väst över Ålandsöarna och Åbolands
skärgård till skärgårdsområdet i Länsi-Uusimaa.
I projektet deltar Haninge, Nynäshamn, Värmdö, Nacka, Vaxholm,
Österåker, Norrtälje, Östhammar och Tyresö kommuner samt
föreningen Öppen skärgård ifrån Sverige. Turku touring och Region
Åboland från Finland samt Ålands turistförbund.
Intern målgrupp: Resebranschen (producenter,
marknadsföringsorganisationer och återförsäljare) samt andra projekt
och företag i projektområdet. Extern målgrupp: Reseföretag i främst
Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.
2009-07-01- -2012-06-30
Projektbudget, Ca 12 000 000 kr
(varav EU)
(ca 9 000 000 kr)
- Europeiska Regionala
Projektägare
Haninge kommun
utvecklingsfonden - ERUF
(Interreg IVA, Central Baltic)
- Deltagande kommuner
Liselotte Jons, Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun
liselotte.jons@nynashamn.se
Pågående
Carpe
Utveckling och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser inom
verksamhetsområdet stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
Dessutom
skall
projektet
tydliggöra
verksamhetsområdet för beslutsfattare på nationell, regional och lokal
nivå.
Stockholms stad är projektägare och totalt ingår 19 kommuner av 26 i
Stockholms län. Av Södertörnskommunerna deltar Tyresö, Huddinge,
Salem, Nynäshamn, Nykvarn och Södertälje.
Anställda inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
1 januari 2009 – 30 juni 2011
Projektbudget, ca.29 000 000 kr
(varav EU)
(ca. 29 000 000 kr)
Europeiska socialfonden
Projektägare
Stockholm Stad
Birgitta Molin, Eva Hanström
Pågående
COBWEB
Det finns ett behov av att skapa modeller för nationellt och
gränsöverskridande samarbete där nyckelaktörer, universitet, museum
och natur- och miljöskolor tillsammans skapar miljöpedagogiska
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material och program som berör människors känslor och sinnen. Den
bärande tanken för planeringsprocessen har varit att skapa ett "arbeta
och lära tillsammans"-projekt med gemensamma konkreta resultat och
transnationella värden. Planerade aktiviteter har valts ut för att göra
den bästa ämneskunskapen hos varje projektpartner tillgänglig för alla
miljöpedagoger i Central Baltic-regionen. Nynäshamns naturskola
kommer att skriva naturteman för förskola/skola som kan användas i
alla länder.
Partners i Finland, Estland, Lettland och Sverige. Naturskolan
Nynäshamn är enda svenska partner.
Förskolor och skolor
2009-09-01- - 2011-05-01
Projektbudget,
(varav EU)
(75%)
- ERUF (Interreg IVA, Central Projektägare
Hyvväkä Högskola
Baltic)
Finland
Mats Wejdmark, Naturskolan Nynäshamns kommun
mats.wejdmark@nynashamn.se
Pågående
KNUT 3
KNUT är en utvecklingsprocess för anställda inom kommunernas
enheter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Denna
ansökan är tredje steget i en process som påbörjades 2006 och i varje
steg sker en successiv, dokumenterad metod- och kompetensutveckling. Partnerskapet för KNUT 3 består av kommunerna
Södertälje, Nynäshamn, Sundbyberg och Salem.
Medarbetare, chefer och politiker i kommunerna ska kunna erbjuda
bättre utredda personer bättre utvärderade insatser utifrån behov.
Effekten blir lika behandling, att fler personer blir självförsörjande
genom arbete eller studier, alternativt kommer närmare
arbetsmarknaden genom en mer samordnad rehabprocess. Det
övergripande målet för KNUT är att Rätt person ska få rätt insats, i rätt
tid, av rätt aktör och till rätt kostnad.
Primär målgrupp och deltagare i projektet är politiker, chefer, utredare,
socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter på försörjningsstödsoch arbetsmarknadsenheten. Indirekt målgrupp är Klienter/deltagare
på försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten.
Jan 2010 – Dec 2011
Projektbudget, 6 743 705kr
(varav EU)
(6 743 705kr)
- Europeiska Socialfonden
Projektägare
Försörjningsstöd,
bedömning,
aktivering i
Södertälje,
Nynäshamn,
Sundbyberg, Salem
Lena Rogeland, e-post: lena@rogeland.se
Pågående
Kom An
Projektets syfte är att öppna upp vägar ut i arbetslivet för personer med
funktionsnedsättning. Med hjälp av samverkan och nya, gemensamma

metoder vill deltagarna i KomAn öppna upp arbetsmarknaden för
denna grupp, öka självständigheten, integrationen och därmed bland
annat självförsörjningen.
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Värmdö, Tyresö, Nynäshamn och Haninge kommuner deltar i
projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk eller
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller
utvecklingsstörning.
2009-07-01- - 2012-06-30
Projektbudget, ca.105 000 000 kr
(varav EU)
( ca. 40 000 000 kr)
- Europeiska Socialfonden
Projektägare
Värmdö kommun
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Deltagande kommuner
Carina Brännäng, Socialförvaltningen Nynäshamns kommun
carina.brannang@nynashamn.se
Pågående
Leaderområde UROSS - Utveckla Roslagen och Stockholms
skärgård
Leaderområdet Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård – UROSS
är ett samarbete mellan 6 kommuner gällande utveckling av
landsbygds- och skärgårdsområden. En så kallad LAG-grupp (local
action group) är sammansatt i en styrelse med lika många ledamöter
från offentlig, privat och ideell sektor. Lokala initiativ för utveckling av
landsbygden kan få projektstöd genom att ansöka till den lokala LAGgruppen.
Landsbygds- och skärgårdsområden i kommunerna Norrtälje,
Östhammar, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn ingår.
Kansliet finns i Norrtälje. En gemensam utvecklingsstrategi har tagits
fram för området och man arbetar mot visionen "En föryngrad fast
befolkning med sysselsättning lokalt"
Aktörer på landsbygden som vill samverka med andra i projekt för
utveckling av landsbygd och skärgård.
2008-12-01- - 2013-12-31
Projektbudget, ca. 35 000 000 kr
(varav EU)
(ca. 14 000 000 kr)
- EU (Landsbygdsprogrammet) Projektägare
Leader UROSS
- Jordbruksverket
ideell förening
- Deltagande kommuner
- (+ Privat medfinansiering)
Cristina Hedelund, Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns
kommun, cristina.hedelund@nynashamn.se
Pågående
How much BIO do we need?
Det övergripande målet i detta projekt är att öka elevernas
medvetenhet om ekologiska livsmedel och livsmedelsproduktion från
sådd och skörd till behandling, förpackning och distribution. Varje
partnerskola anpassar innehållet i projektarbetet så att det bäst matchar
den egna läroplanen. Vid besöken i partnerländerna genomförs bland
annat studiebesök hos producenter av ekologiska livsmedel. Eleverna

erhåller därmed även kulturella och språkliga erfarenheter samt skapar
egna kontaktnät för sin framtida arbetsmarknad.
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Partners i projektet är hotell- och restaurangskolor i Tyskland, Italien,
Portugal, Rumänien, Polen och Sverige.
Personal och elever inom hotell- och restaurangprogrammet
2010-09-01 - - 2012-06-30
Projektbudget ca. 90 000 Euro
- EU:s program för livslångt
Projektägare
Berufsbildende
lärande, Comenius partnerskap
Schule Lahnstein,
Tyskland
Pelle Hammarström, Nynäshamns gymnasium/Nynäshamns
kompetensCenter NKC
Ansökan beviljad
Comenius partnerskap
"From knowledge to action" är ett Östersjöprojekt där gymnasieskolan
i Nynsäshamn samarbetar med skolor från Flensburg, Tyskland och
Danmark. Deltar gör främst elever i åk 3 men även några elever från åk
2 och 1.
Personal inom naturvetarprogrammet
Projektbudget
- EU:s program för livslångt
Projektägare
lärande
Tyskland
Lena Lindgren, Nynäshamns gymnasium
lena.lindgren@nynashamn.se

Status

Ansökan inlämnad
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Matchning Södertörn - 1. Näringsliv / 2. Arbetskraft
Genom
ökad
samverkan
skall
en
välfungerande
matchningsorganisation komma till stånd för en snabbare
arbetsmarknadsetablering vilket gynnar både arbetsgivare och
arbetssökande. Under projekttiden skall målgruppen vara nyanlända
individer (födda utanför EU/EES) som står nära arbetsmarknaden.
Matchning Södertörn består egentligen av två, till varandra
kompletterande, projekt som drivs av Botkyrka och Södertälje
kommuner tillsammans med övriga sex Södertörnskommuner: Salem,
Huddinge, Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Nykvarn samt
Arbetsförmedlingen inom ovan nämnda kommuner. Företagarna och
Handelskammaren för regionen är med som samverkande aktörer.
1. Nyanlända individer (födda utanför EU/EES) som står nära
arbetsmarknaden / 2. Små- och medelstora företag på Södertörn
1. 2008-12-01 – 2011-11-30
Projektbudget 1. ca.24 000 000
(varav EU)
(ca. 9 600 000 kr)+
2. 2009-05-01 – 2012-04-09
2. ca.85 000 000
(ca. 30 500 000 kr)
1. - Europeiska Regionala
Projektägare
1. Södertälje
utvecklingsfonden
kommun
2. - Europeiska Socialfonden
2. Botkyrka kommun
1. - Arbetsförmedlingen
1. 2. - Deltagande kommuner
Catarina Helling, Nynäshamns kommun
catarina.helling@nynashamn.se
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Moving pictures – Stockholm - Mälardalen
Det övergripande syftet med satsningen är att stärka den internationella
konkurrenskraften för företag inom filmbranschen och StockholmMälardalsregionen.
Genom
insatser
inom
affärsutveckling,
kunskapsutveckling, marknadsföring och finansiering ska projektet
bidra till en ökad sysselsättning och tillväxt för företag inom
filmbranschen, underleverantörer såsom cateringföretag, hantverkare
samt företag inom besöksnäringen.
Bakom ansökan står den ekonomiska föreningen Filmregion
Stockholm-Mälardalens serviceföretag FRSM AB. Solna stad, Botkyrka
kommun, Nyköpings kommun och Nynäshamns kommun deltar i
projektet tillsammans med Stockholm Stad och Regionförbundet
Örebro samt branschens intresseförening FAS, Filmallians Stockholm Mälardalen.
SME-företag inom filmbranschen, servicesektorn samt audiovisuella
sektorn och ICT. Även lokala aktörer inom näringslivs- och
besöksnäringsutveckling.
2009-01-01 - - 2011-12-31
Projektbudget Ca 23 000 000 kr
(varav EU)
(ca 9 000 000 kr)
- Europeiska Regionala
Projektägare
FRSM (Filmregion
utvecklingsfonden
Stockholm- Deltagande kommuner och
Mälardalen)
Regionförbund
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Cristina Hedelund, Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns
kommun cristina.hedelund@nynashamn.se
Pågående

Saknas något projekt i översikten?
Kontakta vik. EU-samordnare Cristina Hedelund på telefon: 08-520 682 68 eller e-post:
cristina.hedelung@nynashamn.se

2011-04-06

