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Projekt / Hanke SKOGSENERGI FÖR FRAMTIDEN 

Sökande / Hakija Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret rf 

Beskrivning / Kuvaus Projektets mål är att öka användningen skogsflis med bl.a. stubbkross på Pomovästs område,  

utveckla stubbhanteringen samt logistik, skapa samarbetspartners från forskning till praktiska 

aktörer och undersöka vetenskapligt tillsammans med ett universitet om vad ett tillvaratagande  

av grot på olika biotoper medför. 

 
Projekt / Hanke PETÄJÄRVI KUNTOON VALUMAVEDEN KÄSITTELYLLÄ 

Sökande / Hakija Sjökullan osakas/kalastuskunta 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeen tavoitteena on Kirkkonummella sijaitsevan Petäjärven vedenlaadun parantaminen. 

Hankeen aikana rakennetaan laskeutusojat ja asennetaan kemiallinen saostusjärjestelmä ja 

hapetin järven pohjoispäähän. 

 
Projekt / Hanke BOX AKTIVITETSPARK, ETAPP 1 

Sökande / Hakija Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf 

Beskrivning / Kuvaus Projektet syftar till att skapa en profilhöjande aktivitet som ökar kännedomen om och intresset  

för Box by i Ekenäs (Raseborg) som boningsort, som plats för fritidsaktiviteter och rekreation samt 

som handelsplats och turistmål. I projektet bygger man en aktivitetspark som möjliggör utövandet  

olika slags av motion (fotboll, tennis, wolleyboll etc.) samt annan rekreationsverksamhet. 

 
Projekt / Hanke PUISTOLAMMEN TENNISKENTÄT 

Sökande / Hakija Hangon Tenniskerho ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeen aikana kunnostetaan ns. Puistolammen tenniskentät; uusitaan kenttien aitaus sekä  

pinnoite. Kenttäaluetta laajennetaan; kolmen kentän sijasta saadaan alueelle uusilla järjeste- 

lyillä mahtumaan neljä kenttää. Tavoitteena on turvata lajin harrastajille, koululaisille sekä  

turisteille harjoittelumahdollisuus massakenttien ollessa kilpailukäytössä.  

 

Projekt / Hanke MITT I BYN 

Sökande / Hakija Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Projektets centrala mål är att skapa föreningsplaner i byarna i Kyrkslätts kommun samt att öka 

befolkningens och framför allt ungdomarnas hembygdskänsla. 
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Projekt / Hanke LOKALHISTORIENS NYA VINGSLAG 

Sökande / Hakija Västnyländska Kultursamfundet r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Projektets syfte är att producera material över ca. 25 st lokalhistoriska sevärdheter i form av 

broschyr, materialet i nätet samt i form av virtuell / elektroniska guidning och på detta sättet 

göra lokalhistorien känd och lättare tillgänglig för ortsbor och besökare. 

 

Projekt / Hanke CIRKULERA! 

Sökande / Hakija Ab Yrkeshögskola vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia / Utbildningsenhet i Ekenäs 

Beskrivning / Kuvaus Projektet har som mål att informera byggare och rivare, såväl som privatpersoner, om hur 

byggavfallet i regionen ska hanteras – framför allt hur byggavfallsmängderna kan minimeras 

och återvinnas. Samtidigt är syftet att förbättra förutsättningarna för de nya företag och  

arbetsplatser inom rivning och återvinning ab byggavfall. 

 

Projekt / Hanke ELEKTRONISKA TAVELANLÄGGNINGAR 

Sökande / Hakija Raseborgs Skyttar rf 

Beskrivning / Kuvaus Genom att anskaffa en elektronisk tavelutrustning kan man för en längre tid framåt tillgodose behovet 

av ändamålsenliga träningsmöjligheter för föreningens medlemmar samt övrig skytteintresserade i 

regionen.  Utrustningen kommer också att underlätta föreningens arrangemang av skyttekurser för 

nybörjare och samtidigt ge möjlighet till föreningens tävlingsskyttar att träna och tävla med  

tidsenlig utrusting som uppnår internationell standard.  

 
Projekt / Hanke UTVECKLINGSPROJEKT FÖR KULTURHUSET KARELIA 

Sökande / Hakija Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Projektets mål är att inom år 2010 ha skapat ett västnyländskt allaktivitetshus för kultur, konst,  

musik, konferenser och utbildningar, film samt övriga konstformer d.v.s. att omvandla det anrika  

Bio Karelia i Ekenäs från filmbiograf till kulturhus. Ambitionen är att planera och utarbeta en 

marknadsföringsplan för ett växande programutbudet. Ett nätverk av artister och övriga  

kulturaktörer byggs upp kring verksamheten i kulturhuset. 

 

Projekt / Hanke ANSKAFFNING AV SNÖKANON 

Sökande / Hakija Österby Sportklubb r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Österby Sportklubb r.f. skall skaffa en snökanon till som kommer att användas i Västerby  

Skidcentrum i Raseborg. Med snökanonen kan man göra tillräckligt mycket konstsnö tidigt på  

hösten och förlänga skidsäsongen rejält på våren och på det sättet ge möjligheter för i stort 

sätt hela västnylands skidintresserade befolkning  att utöva Finlands nationalsport skidåkning. 
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Projekt / Hanke ALLA TIDERS RASEBORG – DET FÖRFLUTNA SOM VISION FÖR FRAMTIDEN  

Sökande / Hakija Ekenäs museum – Landskapsmuseum för Västra Nyland 

Beskrivning / Kuvaus Syftet med projektet är att skapa en grund för turistföretagare i regionen att utnyttja borgen i deras 

verksamhet och skapa produkter runt borgen. För den stora allmänheten ökas intresset för borgen 

när kunskapen om dess historia görs tillgänglig. Genom att på ett intressant och spännande sätt 

att lyfta fram historien om Raseborg kan områdets historia bli intressant även för ungdomar och 

barn. Genom att relatera Raseborgs historia och hur den påverkat bygden kommer projektet att 

bidra till identitetsskapande både för vuxna och ungdomar. Denna museipedagogiska, 

kulturmiljöpedagogiska dimension ger möjligheter för skolorna i regionen att bekanta sig med 

arkeologiska utgrävningar och medelhistoria i en äkta, historisk miljö. 

 
Projekt / Hanke INVESTERINGSPROJEKT FÖR KULTURHUSET KARELIA 

Sökande / Hakija Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Projektets mål är att omvandla det anrika Bio Karelia i Ekenäs från filmbiograf till ett västnyländskt  

allaktivitetshus för kultur, konst, musik, konferenser och utbildningar, film samt konstformer. Målet  

är att bygga om huset så att det passar olika konstformer. 

 
Projekt / Hanke MORSFJÄRDEN – MERENLAHDEN KUNNOSTUSHANKE 

Sökande / Hakija Pro Morsfjärden ry /rf 

Beskrivning / Kuvaus Kyseessä on jatkohanke Kirkkonummella sijaisevan Morsfjärden –merenlahden kunnostussuunni- 

telmalle, joka toteutettiin vuosina 2005-2006. Kunnostussuunnitelman mukaisesti tullaan syventä- 

mään lahden matalinta väylää veden vaihtuvuuden parantamiseksi ja kulkuyhteyksien turvaami- 

seksi lahdella. Lisäksi tullaan oikaisemaan yksi lahdelta merelle johtavan kulkuväylän vaarallinen 

mutka. Hankkeesta tulevat hyötymään Morsfjärden-lahden rantojen ja vesialueiden lukuisat 

hyöty- ja virkistyskäyttäjät.  Hanke toteutetaan 2009 – 2012 välisenä aikana. 

 
Projekt / Hanke HANGON KESKUSTAN YHTEISTYÖMUOTOISEN KEHITTÄMISEN ESISELVITYS 

Sökande / Hakija Hangon Yrittäjät ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeessa on tarkoituksena saada aikaan Hangon keskustan kehittämisen pitkän tähtäimen  

suunnitelma, jossa esitetään kehittämistoimenpiteet sekä kehittämistyön organisointi- ja rahoitus- 

mallit. Perimmäisenä tulevaisuuden tavoitteena on Hangon keskustan ympärivuotisen elinvoi- 

maisuuden, viihtyvyyden ja kilpailukykyisyyden parantaminen. 
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Projekt / Hanke HANGÖ BRANKIS 

Sökande / Hakija Föreningen Svenska gården Brankis r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Projektets ändamål är att renovera och modernisera det gamla föreningshuset Brankis i Hangö och 

därigenom skapa ett kulturcentrum för föreningar och aktivister inom kulturområdet. Målsättningen  

är att genom projektet kunna utveckla föreningens verksamhet från festsalsverksamhet till 

ett mångsidigt verksamhetsutrymme för bl.a. konserter, teaterföreställningar och konstutställningar. 

 
Projekt / Hanke Box Aktivitetspark, etapp 2 

Sökande / Hakija Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf 

Beskrivning / Kuvaus Box Aktivitetspark, etapp 2, utgör en direkt förtsättning på projektet Box Aktivitetspark, etapp 1, där 

man har byggt bollplan, tennisplan, parkeringsplats, mobil bastu och friskvattenport. Etapp 2 innehåller 

byggande av servicebyggnad (150m2) som kommer också att fungera som utställningsutrymme  

för byskolmuseum, byggande av frisbee-golfbana, och husvagnsplatser. 

 
Projekt / Hanke SMAKA PÅ VÄSTNYLAND 

Sökande / Hakija Slow Food Västnyland  rf 

Beskrivning / Kuvaus Genom projektet vill man ordna en matmarknad vars syfte är att uppmärksamma all 

livsmedelsproduktion i västra Nyland samt att därigenom förbättra konsumenters möjligheter att 

hitta lokalt producerade produkter. Målsättningen med projektet är att starta en matmarknads- 

tradition i västra Nyland. 

 
Projekt / Hanke SPEAK NO EVIL 

Sökande / Hakija CulturaMobila r.y./r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeessa voivat alueen koululaiset, nuoret ja muut kiinnostuneet osallistua työpajoihin, joissa  

opitaan mm. käsinukkien, naamareiden, jättinukkien valmistusta, tuliveistosten tekoa, musiikin 

tekoa jne..  Lopputuloksena syntyy nukketeatteri, jonka esitykset toteutetaan Fiskarsissa sekä  

Turussa , jossa esitys on osa Turku-Euroopan kulttuuripääkaupunki –hanketta). 

 
Projekt / Hanke CULINARY RASEBORG 

Sökande / Hakija Gastro Nostra Raseborg rf 

Beskrivning / Kuvaus Föreningen Gastro Nostra Raseborg rf har som målsättning att lyfta regionens närproducerade  

produkter och skapa smakupplevelser som kan mäta sig nationellt och internationellt. Till  

föreningens målsättning hör också att höja kvaliteten på servicen i Västnyland. För att förverkliga sina 

målsättningar planerar Gastro Nostra Raseborg att införa 2 nationella matevenemang i Västnyland 

under s.k. lågsäsong; arbetsnamnet Skogens Fest och Fiskens Fest. 
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Projekt / Hanke PIKE-esiselvitystyö, Pienyrittäjyyden kehittäminen Itämeren alueella sekä Unkarissa 

Sökande / Hakija Raaseporin kaupunki 

Beskrivning / Kuvaus PIKE-esiselvityshankkeen on tarkoitus alustaa mahdollisesti käynnistettävää kansainvälistä  

hanketta kartoittamalla ja sitouttamalla osallistuvat Leader-toimintaryhmät, kartoittamalla  

hankkeesta kiinnostuneet pienyrittäjät eri alueilta ja aihealueilta, luoda hankkeelle Internet-sivut  

kiinnostuksen herättämiseksi sekä laatia varsinaiselle hankkeelle työohjelma sekä budjetti.  

Varsinainen PIKE –hanke tulee tähtäämään kalastuselinkeinon parantamiseen sekä uusien 

sivuelinkeinojen ja maiden väliseen yhteistyön luomiseen. 

 
Projekt / Hanke SMART MED TRÄ, Fas 1 

Sökande / Hakija NOVIA /Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 

Beskrivning / Kuvaus I projektets första fas kartläggs intresset och behovet bland regionens företag i byggnadsbranschen 

att utveckla kunnandet kring trähusbyggande anpassat till allt mer krävande energieffektivitetskrav. 

Projektet riktar sig till små och medelstora företag i hela den värdekedja som byggnadsbranschen 

bildar; virkesutvinnig (skogsägare, entreprenörer), förädling (sågar, hyvleriet, snickerier)  

byggföretag och planerare och projektledare. Målet är att identifiera verkliga behov av ny kunskap 

och kompetens som företagen geniunt upplever och kan förbinda sig. 

 
Projekt / Hanke KRAV – KLASSIFICERING AV MARK- OVH VATTENOMRÅDEN I RASEBORG 

Sökande / Hakija NOVIA / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 

Beskrivning / Kuvaus Målet i projektet är att ta fram ett bedömnings- och beslutsinstrument för att minimera belastningen  

av vattendragen. Instrumentet skall kunna nyttjas av flera kommuner. För detta utnyttjas främst 

befintliga forskningsresultat, men vid behov görs även nya undersökningar. Det byggs upp ett 

GIS-baserat system för bedömning och klassificering av områden som mottar eller kommer att 

motta avloppsvatten. Klassificeringen kan användas som grund för kommunens miljöskyddsföre- 

skrifter. Projektets resultat kommer att utveckla de kommunala tjänstemännens arbetsmetoder 

och ge kommuninvånarna klarare besked om, vilka krav som kommer att ställas på 

avloppsvattenhanteringen. 
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Projekt / Hanke TENALA-BROMARV BYANÄT, DEL 1  

Sökande / Hakija Andelslaget Optowest 

Beskrivning / Kuvaus Målet i projektet är att möjliggöra att glesbygdens befolkning och företag i Tenala-Bromarv-området 

kan erhålla en anslutning till internet med snabb fiberoptik. Inom projekt skall man marknadsföra, 

planera och underhandla med leverantörer och bygga upp en projektorganisation, som skall stöda  

byggandet i byarna. 

 
Projekt / Hanke FLISVÄRME TILL VÄSTNYLAND 

Sökande / Hakija Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret rf 

Beskrivning / Kuvaus Projektets mål är att det vid 2013 års slut finns minst 20 st nya energianläggningar (pannor)  

byggda eller under byggnad, som använder skogsflis från de västnyländska skogarna på hela 

Pomovästs område. Vidare är målsättningen att ge råd åt skogsägare och företagare om hur de 

med hjälp kan utveckla energivedshantering i sina skogar. 

 
Projekt / Hanke KONCEPTUTVECKLING AV NATURSKOLAN UTTERN 

Sökande / Hakija Natur och Miljö rf 

Beskrivning / Kuvaus Naturskolan Uttern grundades år 1986 och under projektet vill skolan utveckla och testa nya  

verksamhetskoncept för att bättre kunna svara på efterfrågan på naturskoltjänster i regionen. 

Utvecklingsprojektets två primära målsättningar är att hitta nya undervisningsområden i 

västra Nyland och att utveckla ett lägerskolkoncept med naturskolprogram. 

 
Projekt / Hanke MASSAKENTTIEN 4 JA 5 PERUSPARANNUS 

Sökande / Hakija Hangon Tenniskerho ry 

Beskrivning / Kuvaus Hangon Tenniskerholla on yhteensä 10 ulkokenttää, joista 6 on ns. massakenttää ja 4 kovapin- 

taista kenttää. Kaksi massakentistä tullaan peruskunnostamaan ja lisäksi uusitaan kenttien 

ympärysaidat sekä asennetaan kastelujärjestelmä. 

 
Projekt / Hanke SKÄRGÅRDENS BÅTHUS 

Sökande / Hakija Ekenäs Skärgårds FBK rf 

Beskrivning / Kuvaus I projektet förnyas i Sommarö på Skåldölandet beläget båthus. Båthuset tjänar FBKs behov för  

räddningsuppdrag till havs. 
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Projekt / Hanke MOPOKLUBBENS FÖRVARINGSUTRYMME 

Sökande / Hakija Mopoklubben Racerborg rf 

Beskrivning / Kuvaus Mopoklubben Racerborg, grundad 2008, sysslar sig med att reparera och fixa gamla/veteran- 

mopeder. Intresset för verksamhet har vuxit och därför behöver föreningen mera utrymme 

för förvaring och utställning av mopeder. 

 
Projekt / Hanke ANSKAFFNING AV SNÖSKOTER 

Sökande / Hakija Österby Sportklubb rf 

Beskrivning / Kuvaus Föreningen skall skaffa en ny, mera effektiv och miljövänlig snöskoter för att föreningen kan  

upprätthålla fina skidspår i Västerby skidcentrum i Raseborg. 

 
Projekt / Hanke URHEILUN JA KULTTUURIN YHDISTÄMINEN LÄNTISELLÄ UUDELLAMAALLA 

Sökande / Hakija Suomen Multisport Urheilijat ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeen tarkoituksena on kehittää läntisestä Uudestamaasta pohjoismaiden johtava ja  

tunnetuin seikkailu- ja multisport-alue sekä tuotteistaa alueelle ja alueen yrittäjille valmiita, 

alueen kulttuuriin ja luonteeseen vahvasti sidoksissa olevia seikkailu-urheilutuotteita. Hankkeen 

päätyökaluna on 3-vuotinen kansainvälisen World Series seikkailu-urheilukilpailujen sarja; 2012, 

2013 ja 2014. 

 
Projekt / Hanke TEATERTAK FÖR SVARTÅ FRILUFTSCEN 

Sökande / Hakija Stiftelsen för bevarandet av Svartå Kulturarv 

Beskrivning / Kuvaus För att trygga en vädermässigt oavhängig spelsäsong för Svartå Sommarteater och att få 

möjlighet att utveckla utbudet på scenen, skall stiftelsen bygga ett fast tak över scenen och  

ett tygtak med fasta konstruktioner för läktarområdet. 

 
Projekt / Hanke ISMASKIN OCH RINK TILL RASEBORG 

Sökande / Hakija Raseborgs Ishall Ab Oy 

Beskrivning / Kuvaus Raseborgs Ishall Ab Oy, icke vinstdrivande bolag, kommer att bygga en ishall i Raseborg. 

Projektet gäller att skaffa dit ismaskin och rink. 

 
Projekt / Hanke KOTIKENTTÄ VEIKKOLAAN 

Sökande / Hakija Veikkolan Futiskenttä Oy 

Beskrivning / Kuvaus Veikkolan Futiskenttä Oy, voittoa tavoittelematon yhtiö, aikoo hankkeen avulla muuttaa 

pölyävän ja sateella rapaisen Vuorenmäen koulun hiekkakentän tekonurmikentäksi. Kenttä tulee 

palvelemaan jalkapalloilijoiden lisäksi koulua ja kunnan päiväkoteja päiväsaikaan. Tekonurmi  

tarjoaa erinomaiset puitteet myös muuhun liikuntaan kaikille Veikkolan seuroille, yhdistyksille ja 

yrityksille. 
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Projekt / Hanke NÄRIDROTTSPLAN I HARPARSKOG 

Sökande / Hakija Skogby Idrottsklubb rf 

Beskrivning / Kuvaus Föreningen vill mitt i byn Harparskog (Hangö) erbjuda barn och unga en möjlighet att utöva 

t.ex. såväl basket och innebandy som fotboll i mindre skala eller futsal. I projektet skall 

den befintliga ishockeyrinken göras om med konstgräsmatta samt nödvändiga inventarier. 

 
Projekt / Hanke ACTION GENOM SAMARBETE 

Sökande / Hakija Pomoväst rf 

Beskrivning / Kuvaus Pomoväst vill genom detta projekt aktivera invånarna i regionen till mera samarbete, t.ex. då 

det gäller det egna närområdets utveckling, gemensamma lösningar för vattenförsörjning, 

dataförbindelser o.dyl.. Projektets långsiktiga mål är att öka trivseln och höja servicenivån i 

regionen genom samarbete mellan olika aktörer, såsom enskilda invånare, företag och  

organisationer samt kommunerna. 

 
Projekt / Hanke ULKOKENTÄN KUNNOSTUS 

Sökande / Hakija Hankoniemen Ratsastajat ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeeseen kuuluu uuden (30x70m) ratsastuskentän rakentaminen Hankoniemen Ratsastajien  

tallille. Uusi kenttä palvelee ratsastajia sekä Hangosta että laajemmin Etelä-Suomesta, koska  

uudella kentällä voi järjestää alue- ja kansallisen tason kilpailuja, mikä ei nykyisellä kentällä ole 

mahdollista. 

 
 

Projekt / Hanke RÖDE ORM 

Sökande / Hakija Ekenäs Centrumförening r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Föreningen skall köpa ett tåg/biltåg som kan användas till att köra runt turister i huvudsak i  

Ekenäs. Tåget skulle köra en förutbestämd rutt sommartid men kunde också användas även 

höst, vinter och vår. Projektet kommer att förbättra förutsättningarna för turism i området. 

 
 

Projekt / Hanke SJUNDEÅ UNGDOMSCAFÉ 

Sökande / Hakija Sjundeå Kommun 

Beskrivning / Kuvaus Sjundeå kommun vill ställa i ordning utrymmet vid biblioteket för att kunna starta s.k. Walkers 

ungdomscafé verksamheten. Kommunen planerar också att eftermiddagsverksamhet,  

utställningar, sång-, musik-, och teateruppträdanden ( i liten skala) kunde ordnas i caféet. 

Kommunen ansvarar för verksamheten men helheten är tänkt som  ett hela byn deltar-projektet. 
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 ESISELVITYS EERIKINKARTANON TOIMINNALLISUUDEN KEHITTÄMISEKSI 

Sökande / Hakija Kirkkonummen kunta 

Beskrivning / Kuvaus Esiselvityksessä kartoitetaan Kirkkonummella sijaitsevan kartanokohteen toiminnallisia ja  

taloudellisia kehittämismahdollisuuksia mm. matkailuelinkeinon, tapahtumatuotannon ja  

lähivirkistäytymisen näkökulmista. 

 
Projekt / Hanke LJUSFYLLT ÅRLDRANDE 

Sökande / Hakija Alfa Omega Raseborg r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Alfa Omega Raseborg har som mål i projektet att skapa förutsättningar för att grunda ett  

ekologiskt, antroposofiskt ålderdomshem i Raseborg. 

 
Projekt / Hanke OTSON NAHKA – filmiprojekti 

Sökande / Hakija CulturaMobila ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeen tavoitteena on yhdessä paikallisten nuorten kanssa tehdä näytelmäkäsikirjoitukseen 

pohjautuva filmi, jossa pohditaan mm. nuorten isäsuhdetta/sen puuttumista, arvomaailmaa, 

huolenpitoa ja suhdetta luontoon.  Nuoret osallistuvat eri työpajoihin, jossa heidän on mahdollista 

kokeilla mm. näyttelemistä, puvustuksen suunnittelua ja tekoa, valaistusta, filmi- ja äänituotantoa. 

 
Projekt / Hanke WAU! – HYVINVOINTIA LIIKUNNAN AVULLA 

Sökande / Hakija WAU ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeessa perustetaan 20-30 uutta matalankynnyksen liikuntaryhmää Raaseporin ja 

Kirkkonummen kyläalueille lapsille ja nuorille. Liikuntaryhmillä on monta kasvuun, sosiaaliseen 

pääomaan ja asuinseudulla viihtyvyyteen olevaa merkitystä. Lisäksi loma-aikatoiminnalla helpo- 

tetaan lasten ja aikuisten työ ja loma-aikojen eroavaisuuksista johtuvia haasteita. 

 
Projekt / Hanke UTREDNINGSPROJEKT FÖR PROJEKT 59 

Sökande / Hakija Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF 

Beskrivning / Kuvaus Projektet är ett utredningsprojekt vars mål är lyfta fram modeller för hur det kommande samman- 

arbetsprojekt skall förverkligas.  Samarbetsprojektets mål är att hitta lösning för att ändra attityd 

mot invandrade samt hitta tolerans emellan olika språkgrupper. 

 
Projekt / Hanke INTERAKTIVA DEGERBY 

Sökande / Hakija Degerby byarådet rf 

Beskrivning / Kuvaus Projektet vill med hjälp av modern teknik stimulera till ny och innovativ företagsamhet bland 

föreningar och företag i sitt område. 
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Projekt / Hanke RAASEPORIN ELINKEINOPOLIITTISEN SUUNNITELMAN TEKEMINEN 

Sökande / Hakija Raaseporin Yrittäjät ry 

Beskrivning / Kuvaus Hankkeessa työstetään Raaseporille elinkeinopoliittinen suunnitelma yhteistyössä 

kaikkien keskeisten tahojen kanssa.  

 
Projekt / Hanke VÄGLEDNINGSTJÄNSTER FÖR UNGA I VÄSTNYLAND 

Sökande / Hakija Västnyländska kultursamfundet r.f. 

Beskrivning / Kuvaus Målet för projekt är att etablera en vägledningstjänst för ungdomar i Raseborg och Ingå men även 

att samarbeta med Hangö, så att ungdomar får vägledning i karriär-, studier och i olika frågor 

som berör deras liv. 

 
Projekt / Hanke TAKREPARATION PÅ INGBOHED 

Sökande / Hakija Täkter Ungdomsförening rf 

Beskrivning / Kuvaus Täkter Ungdomsförening rf:s föreningshus Ingbohed är byggt 1912. I projekt skall förnyas ytter-  

och inretak. 

 


