Pågående EU-projekt i Nynäshamns kommun 2012
Projekttitel
Syfte/Beskrivning

Målgrupp
Projekttid
Finansiärer
För mer information:

1 april 2012 – 30 juni
2014
Europeiska
socialfonden

Status
Projekttitel
Syfte/Beskrivning

Målgrupp

Projekttid
Finansiärer

1 januari 2010 – 30
december 2012
Europeiska
Socialfonden

Carpe 2
Carpe (2):s övergripande mål är att personer
med funktionsnedsättning får stöd och service
av medarbetare som har rätt kompetens för sina
arbetsuppgifter. Projektet genomförs i fyra
delprojekt samt en sammanhållande del om
lärande och utveckling av yrkeskrav. Deltagarna
kommer från 22 olika kommuner och två
företag i Stockholms län. Samverkansparter är
regionala och nationella aktörer.
Hemsida http://projektcarpe.se
Anställda inom verksamhetsområdet stöd och
service till personer med funktionsnedsättning.
Projektbudget, (varav
17 000 000 kr
EU)
(17 000 000 kr)
Projektägare
Stockholm Stad
Eva Hanström, Socialförvaltningen,
Nynäshamns kommun,
eva.hanstrom@nynashamn.se
Pågående
KNUT 3
KNUT är en utvecklingsprocess för
medarbetare verksamma vid enheterna för
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad inom
socialtjänsten i de deltagande kommunerna.
KNUT 3 är tredje steget i en process som
påbörjades år 2006 och projektet pågår till
december 2012. Metoden är
kompetensutveckling för medarbetare på olika
nivåer inom socialtjänsten för att de ska kunna
utveckla samt implementera ledningssystem för
kvalitet i linje med socialtjänstlagen.
Partnerskapet för KNUT 3 består av
kommunerna Södertälje, Nynäshamn,
Sundbyberg och Salem, delvis också Nacka,
Stockholm och Värmdö.
Hemsida: http://www.knut3.se/
Målgrupp och deltagare i projektet är politiker,
chefer, utredare, socialsekreterare och
arbetsmarknadskonsulenter på
försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten.
Projektbudget,
Ca 8 400 000 kr (ca
(varav EU)
8 400 000 kr)
Projektägare
Södertälje kommun

För mer information:

Yvonne Kokkola
(yvonne.kokkola@nynashamn.se) och Camilla
Dunström (camilla.dunstrom@nynashamn.se),
Socialförvaltningen i Nynäshamns kommun,
Pågående

Status
Projekttitel
Syfte/Beskrivning

Målgrupp

Projekttid
Finansiärer
För mer information:
Status
Projekttitel
Syfte/Beskrivning

Målgrupp

1 juni 2009 – 31 mars
2013
Europeiska
Socialfonden

Kom An
Projektets syfte är att öppna upp vägar ut i
arbetslivet för personer med
funktionsnedsättning. Insatserna är
kartläggning/mobilisering, socialt företagande,
Supported Employment (stöd på arbetsplatsen)
och anpassad vuxenutbildning. Värmdö, Tyresö,
Nynäshamn och Haninge kommuner deltar i
projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
Hemsida: http://www.komanprojektet.se/
Personer som har nedsatt arbetsförmåga på
grund av psykisk eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller
utvecklingsstörning.
Projektbudget,
ca.137 000 000 kr
(varav EU)
( ca. 51 000 000 kr)
Projektägare
Värmdö kommun
Carina Brännäng, Socialförvaltningen
Nynäshamns kommun
carina.brannang@nynashamn.se
Pågående
Leaderområde UROSS - Utveckla Roslagen
och Stockholms skärgård
Leader UROSS är ett samarbete mellan sex
kommuner gällande utveckling av landsbygdsoch skärgårdsområden. En så kallad LAGgrupp (local action group) är sammansatt i en
styrelse med ledamöter från offentlig, privat och
ideell sektor. Lokala initiativ för utveckling av
landsbygden kan få projektstöd genom att
ansöka till LAG-gruppen. En gemensam
utvecklingsstrategi har tagits fram för området
och man arbetar mot visionen "En föryngrad
fast befolkning med sysselsättning lokalt".
Landsbygds- och skärgårdsområden i
kommunerna Norrtälje, Östhammar, Österåker,
Värmdö, Haninge och Nynäshamn ingår.
Kansliet finns i Norrtälje.
Hemsida: http://www.leaderuross.se/
Aktörer på landsbygden som vill samverka med
andra i projekt för utveckling av landsbygd och
skärgård.

Projekttid
Finansiärer

För mer information:

1 december 2008 – 31
december 2013
- EU
(Landsbygdsprogram
met) - Jordbruksverket
- Deltagande
kommuner
- (+ Privat
medfinansiering)

Status
Projekttitel
Syfte/Beskrivning

Målgrupp

Projekttid
Finansiärer

För mer information

2009-01-01 - - 201112-31
- Europeiska
Regionala
utvecklingsfonden
- Deltagande
kommuner och
Regionförbund

Status
Saknas något projekt i översikten?

Projektbudget,
(varav EU)
Projektägare

ca. 35 000 000 kr
(ca. 14 000 000 kr)
Leader UROSS
ideell förening

Anu Henriksson, Kommunstyrelseförvaltningen
Nynäshamns kommun,
anu.henriksson@nynashamn.se
Pågående
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.
Projektbudget
Ca 23 000 000 kr
(varav EU)
(ca 9 000 000 kr)
Projektägare
FRSM (Filmregion
StockholmMälardalen)

Heidi Ekberg, Kommunstyrelseförvaltningen
Nynäshamns kommun
heidi.ekberg@nynashamn.se
Pågående

Kontakta vik. EU-samordnare Anu Henriksson på telefon: 08-520 681 48 eller e-post:
anu.henriksson@nynashamn.se

