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Press release   

     14.06.2017 

Projekt “Smart Marina” har gått vidare till slutomgång. 

Friday, June 9, 2017 - 12:21  

The Central Baltic programme received 92 applications for the third call; 26 for small 

projects and 66 for regular projects. 

 

The applications have been assessed by the programme Steering Committee during 8-9 June. 

The Steering Committee consists of Member State representatives. 

 

http://centralbaltic.eu/content/funding-decisions                                
 

Projekt smart Marina har den 9/6 blivit godkänt i Steg 1 av Central Baltic-programmets styrkommitté  

Projektet går nu in i fas två och kompletteringar kommer att ske under hösten. Om allt går bra så 

erhåller ÅUAB förhoppningsvis ett positivt besked i november.  

Smart Marina består av 31 gästhamnar 13 på Åland, 7 i Finland, 9 i Sverige och 2 i Estland. 

Den totala budgeten är nästan 9,0 mio€ och finansieras till 75% av ERUF Interreg  Central Baltic 

program 

75% av budgeten kommer att vara investeringar i bättre infrastruktur för att höja på gästhamnarnas 

standard och servicenivå med fokus på tillgänglighet och miljö. 

ÅUAB är Lead partner (strategisk kordinator) för hela projektet, lokala partner i projektet är 

Östhammars Kommun, Valdemarsviks kommun, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, NOVIA i Finland, 

Hiiu kommun från Estland. Associerande partner är Nordiska Skärgårdssamarbetet, Företagsam 

Skärgård, Åland Natur och Miljö. 

VD Lennart Joelsson: Detta projekt är av mycket stor betydelse för hela regionen, båtkunderna blir 

fler och strukturen på kundernas krav på servicenivå börjar allt mer likna hotellens, många av 

hamnarna i regionen har inte rustats upp under många år och har nu genom detta projekt en unik 
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möjlighet. Med så här många hamnar i nätverket och med fokus på upprustning i form av förbättrad  

service och miljö samt att Smart marina tar tillvara på den unikitet av skärgårdsidyll  som ett flertal 

hamnar i skärgården har  är vi övertygade om att projektet Smart Marina även  kommer att placera 

hamnarna på den internationella arenan , vi kommer troligen att få se flera och  även större  båtar i 

gästhamnarna under en längre säsong och  även att kunderna stannar  längre i hamnen då den 

lokala servicen i hamnarna är av internationell toppklass. 

Strategisk EU koordinator vid ÅUAB: Kairi Joesalu  Alla deltagande partner inom projektet har 

tidigare erfarenhet inom Central Baltics program vilket är mycket viktigt  för att kunna överföra 

kunskap till  gästhamnar om de olika regler man måste följa under resans gång. Stor insats på 

investeringar betyder också att man behöver skapa en  bra struktur för upphandlingar, 

projektstyrning osv.  Här kommer vi att samarbeta med landskapsregeringen vilket resulterar 

förhoppningsvis i ett flertal ramavtal för alla typer av  tjänster och produkter som hamnarna behöver 

i projektet. Uppföljning av budget och ekonomisk kontroll kommer att bli en av ÅUAB:s stora roll i 

projektet. För att undvika missförstånd kommer ÅUAB att informera hamnarna och 

projektpartnerna om  programmets regelverk. 

 

Danne Sundman ordförande i ÅUAB:  Det är glädjande att vi kommit vidare och rönt framgång med 

projektet som i sig innebär en kraftig regionalpolitisk injektion i skärgården och båtturismen där det 

finns potential och förlänga säsongen och öka intäktsnivån. Det innebär också ett nytt ben att stå på 

för Ålands utvecklings AB i och med att vi lär oss vara Lead partner i denna typ av projekt, en 

kunskap som vi avser dela med oss av till övriga aktörer i samhället för att öka deltagandet från 

åländsk sida i denna typ av projekt. 
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