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Samarbete för invånarnas och regionens väl

En matkedja i 
utveckling ger 

närmat på bordet
En attraktiv 

omgivning lockar 
nya invånare och 

företag

Med kompetent 
arbetskraft mot 

framgång
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• Finansierings- och utvecklingstjänster för företag,  
stöd i sysselsättningsfrämjande syfte och arbetskrafts-
utbildning, gårdsbruks- och fiskerihushållningsärenden, 
invandringsärenden

• Utveckling av kompetens och utbildning

• Vägunderhåll, vägprojekt, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, 
skärgårdstrafik och trafiktillståndsärenden

• Miljöskydd, markanvändning och styrning av byggande, 
naturvård, uppföljning av miljöns tillstånd, användning 
och vård av vattenresurserna

• Regionutvecklingsuppgifter och utvärdering av struktur-
fondsprojekt tillsammans med landskapsförbunden

 

 

Uppgifter

NTM-centralen i Egentliga Finland är en 

branschövergripande utvecklings- och 

servicecentral. Vårt mål är att stärka en 

hållbar välfärd i Egentliga Finland och 

Satakunta. Utgångspunkten för vår verk-

samhet är att med ett nätverksbaserat 

samarbete trygga en hållbar välfärd, ett 

aktivt näringsliv, attraktiva landskap och en 

attraktiv miljö samt nöjda invånare.

En mångsidig 
företagsverksamhet 

ger fler 
arbetsplatser

Genom aktivt 
samarbete blir 

resurseffektivitet 
områdets 

styrka
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NTM-centralen till er tjänst

Beviljar 
trafiktillstånd

Ordnar 
skärgårds-

trafik

Utvecklar 
företags-

verksamheten 
- företagsstöd och 

internationa-
lisering

Förbättrar 
trafik-

säkerheten
Underhåller 

vägarna

Invandring 
och 

integration 

Planerar och 
genomför 
vägprojekt

Ordnar 
kollektiv-

trafik

En 
fungerande 

arbets-
marknad
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Fiskeri-
investeringar 

och fiske-
övervakning

Styr 
kommunernas 
planläggning

Över-
svämnings-

skydd

Utveckling 
av landsbygden 

och övervak-
ning av produk-

tionen

 
Övervakar 

villkor i 
miljötillstånd

Följer upp 
vattendragens 

tillstånd

 
Genomför 

naturskydds-
program

Främjar 
vatten- och 

avlopps-
tjänster

Koordinerar 
miljöprogram

EU-
finansiering 

– Hållbar tillväxt 
och arbete 

2014–2020*

* Programmet administreras av NTM-centralen     
i Mellersta Finland, exkl. företagsstöd

Stark tillväxt 
med grön affärs-

verksamhet
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NTM-centralens och omgivningens nyckeltal 2013

ERUF- och ESF-program 2007–2013

Under åren 2007–2013 har stöd beviljats till ett samman-
lagt belopp av 78,8 mn € (inkl. företagsstöd) för   
177 utvecklingsprojekt och 11 mn € för    
123 företagsstödsprojekt.

Lönegaranti

Betalat tot. 3,8 mn €
Ansökningar 609 st.
Beslut 637 st. 
Antal arbetstagare som fått lönegaranti 846 st.
Antal arbetsgivare för vars del lönegaranti betalats ut 235 st.

Trafik

• finansiering av basväghållningen 54 mn €
• finansiering av kollektivtrafiken 2,8 mn €
• finansiering av skärgårdstrafiken i hela landet 62 mn € 
(inkl. restaurering av strandinfrastrukturen)

Utveckling av landsbygden   
2007–2013 (EU och nationell) 

• Projektstöd 20 mn € och 290 projekt
• Företagsstöd 31 mn € och 790 projekt

Företagsstöd (EU och nationell)

Nationell finansiering 14 mn €
EU-finansiering 2 mn €
Tekes 23 mn €

Åtgärder för sysselsättningen

Tryggande av arbetskraftens kompetens 59 mn €

35 000 företag 
och 200 000 
arbetsplatser

Ca 8 000 km 
allmänna 
vägar och 

ca 1 800 broar

5 924 aktiva 
jordbruk och 
287 764 ha 
åkerareal
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Naturvård

• naturskyddsprogram som omfattar 608 ha

Styrning av markanvändningen 

• förhandlingar om planläggning 190 
• undantagsbeslut som gäller byggande och    

avgöranden som gäller planeringsbehov 715 

Uppföljning av vattendragens tillstånd

• uppföljning av 90 sjöar och 60 åar samt 60 ställen   
längs kusten

• av yt- och grundvatten har det tagits 3 000 prov och  
på dem gjorts mer än 37 000 analyser

Vatten- och avloppstjänster

• vatten- och avloppstjänsterna omfattar ca 4 500 invånare

Övervakning av miljötillstånds-
föreskrifter

• 900 anläggningar med miljötillstånd och    
209 kontrollbesök 

800 km 
strandlinje 

på fastlandet,
58 000 ha insjöar 
och 12 900 km2 

havsområde
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Satakunta

Egentliga Finland 

Kontaktuppgifter

BJÖRNEBORG

ÅBO

NTM-centralen i Egentliga Finland 

Postadress
PB 236, 20101 ÅBO (Registratur)
e-post: registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi

Växel 0295 022 500

Besöksadresser
Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
(Näringar, arbetskraft och kompetens, 
trafik och infrastruktur, miljö och naturresurser)

Valtakatu 12, 28100 BJÖRNEBORG
(Näringar, arbetskraft och kompetens, 
miljö och naturresurser)

www.ely-centralen.fi/egentligafinland


