
                

Arktinen rajat ylittävä matkailuyhteistyö sai merkittävän rahoituksen  
 
 
 
Toinen vaihe palkitusta Visit Arctic Europe -projektista on käynnistynyt. Kolmivuotisen 
hankkeen päärahoittaja on Interreg Nord -ohjelma. 
 
Visit Arctic Europe II -projektin partnereita ovat Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME), 
Swedish Lapland Visitors Board (SLVB) ja Northern Norway Tourist Board (NNTB) 
yhdessä 125 alueen matkailuyrityksen kanssa. Yritysten määrä kasvoi 35 yrityksellä 
verrattuna projektin ensimmäiseen vaiheeseen. Projektin budjetti on 5.3 MEUR, 
rahoittajina ovat Interreg Nordin lisäksi Lapin liitto, Region Norrbotten, Innovation 
Norway, Finnmarks fylkeskommune, Troms fylkeskommune ja Nordic Council of 
Ministers sekä mukana olevat yritykset. 
 

- Olemme erittäin ylpeitä, että voimme rahoittaa Visit Arctic Europe II:n, joka on 
mielestäni ainutlaatuinen rajat ylittävän yhteistyön hanke. Maiden välinen jatkuva 
yhteistyö merkitsee sitä, että Visit Arctic Europe -alueesta tulee kilpailukykyinen, 
kestävä matkailukohde ympäri vuoden, sanoo Interreg Nord -ohjelman johtaja 
Iiris Mäntyranta 
 

Visit Arctic Europe loi ensimmäisessä vaiheessaan (2015 - 2018) uraauurtavan rajat 
ylittävän yhteistyön matkailualalla osallistuvien yritysten, alueorganisaatioiden sekä 
valittujen matkanjärjestäjien välillä. Tähän mennessä yhteistyö on tuonut alueelle 70 000 
uutta matkailijaa ja 516 000 majoitusvuorokautta. Lisäksi VAE on rakentanut kullekin 
lentokentälle työkalupaketit lentoliikenteen edelleen kehittämiseen ja luonut alueelle 
sisäisen liikenteen mallin, joka huomioi myös matkailijan tarpeet. 
 
Osoituksena menestyksekkäästä yhteistyöstä Visit Arctic Europe projektille myönnettiin 
marraskuussa 2017 EU komission pohjoisten alueiden Arctic Award 2017 -palkinto. 
 
Visit Arctic Europe II -projektin tärkein tavoite on jatkaa rajat ylittävää yhteistyötä 
kehittäen aluetta ympärivuotiseksi, laadukkaaksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi. 
Painopiste tekemisessä on nykyisten hiljaisten sesonkien kehittäminen, 
majoitusvuorokausien kasvattaminen sekä yritysten kannattavuuden parantaminen, 
jotta yrityksillä on mahdollisuus luoda ympärivuotisia työpaikkoja ja lisätä investointeja 
alueella.  
 

- Kuten yrittäjät ja matkanjärjestäjät ovat todenneet, on tärkeää jatkaa 
hedelmällistä rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin Lapin ja Pohjois-Norjan 
kumppaneiden kanssa. Jotta projektin tavoitteet hiljaisten sesonkien 
kehittämisessä toteutuvat, meidän tulee keskittyä edelleen myös kansainvälisen 
lentoliikenteen ja alueen sisäisten liikenneyhteyksien kehittämiseen toteaa Visit 
Arctic Europe II-hankkeen projektijohtaja Rauno Posio. 

 
 
 
 
 
 

http://www.lme.fi/lme.html
https://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/
https://nordnorge.com/en
http://www.interreg-npa.eu/news/winners-arctic-project-awards-announced/


 
 

Visit Arctic Europe II 
Budjetti:  5,3 miljoonaa euroa 
Aikataulu:  31.3.2021 asti 
Rahoittajat:  Interreg Nord 

Lapin liitto, Region Norrbotten, Innovation Norway, Finnmarks fylkeskommune, 
Troms fylkeskommune, Nordic Council of Ministers  

Osallistujat:  125 yritystä kolmesta maasta 

 
 
 
 
Yhteystiedot: 
 
Lapin Matkailuelinkeinon liitto 
Rauno Posio, projektijohtaja Visit Arctic Europe II 
+358 (0)40 653 9900 rauno.posio@lme.fi  
 
Nina Forsell, toiminnanjohtaja LME 
+358 (0)40 126 2996 nina.forsell@lme.fi  
 
Swedish Lapland Visitors Board 
Petronella Modin, T.f. VD och projektledare 
+46 70-585 34 34 petronella.modin@swedishlapland.com 
 
Northern Norway Tourist Board 
Trond Øverås, Managing Director 
+47 901 77 500 trond@nordnorge.com  
 
Interreg Nord 
Iiris Mäntyranta, ohjelmajohtaja 
+46 (0)10-225 53 76 iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se 
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