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Utlysning  

för genomförande av finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital” i 

Operativprogram ”Entreprenörskap och kompetens - Ålands 

strukturfondsprogram 2014-2020” med stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden inom målet Investering för 

tillväxt och sysselsättning. 

 

Ansökningsomgången är öppen fram till 5.6.2015, kl. 16.00. 

Ansökningsomgången omfattar: 

Insatsområde 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.  

Investeringsprioritering 1b – Främja företagsinvesteringar inom forskning och 

innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag etc. 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 artikel 5.1 b) 

Belopp från Eruf och landskapsmedel som även ska innefatta 

förvaltningskostnader: 3.019.300 euro varav hälften utgörs av Eruf.medel 

(1.509.650 euro) 

Tidsperiod för nyinvesteringar: Från tidpunkt för undertecknande av 

finansieringsavtal till och med 31 december 2021  

Förvaltningsperiod: 1 januari 2022 till och med 31 december 2027  

Ansökan inlämnas skriftlig på svenska till Ålands landskapsregering, registratorn, 

Strandgatan 37, AX-22100 Mariehamn senast 5 juni 2015 kl. 16.00. 

 

Styrande dokument för genomförande av finansieringsinstrument: 

Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013  

Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013  

Kommissionens delegerade förordning 480/2014  

Kommissionens förordning 651/2014  
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A. Erbjudande  
Finansieringsaktörer inbjuds att med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Eruf och motsvarande belopp av landskapsmedel öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital) 

till nya och växande små och medelstora företag.  

B. Syfte 
En väl fungerande kapitalförsörjning är avgörande för start av företag och för en hållbar tillväxt. 

Företags efterfrågan på externt kapital ska i första hand tillgodoses på den privata marknaden, men det 

finns områden där det kan finnas behov av marknadskompletterande finansiering, bl.a. i tidiga 

utvecklingsskeden och vid kommersialisering av innovativa affärsidéer. Landskapsregeringen har 

bedömt en satsning på finansieringsinstrument som en viktig insats för strukturfonderna för att 

realisera Europa 2020-målen om smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

I landskapsregeringens förhandsbedömning konstateras det finnas ett finansieringsgap att fylla, ett gap 

som inte marknaden klarar av att tillfredsställa. Särskilt lyfts nystartade företag upp och etablerade 

små tjänsteföretag inom s.k. nya branscher som upplevelseindustrin, omsorg och vård samt företag 

som drivs av inflyttade och unga företagare som vill expandera där kravet på säkerhet vid 

anskaffningar av externt kapital kan utgöra ett hinder. Utöver ett behov av att utveckla kunskaps- och 

humankapitalet när det gäller företagens kapitalförsörjningsbehov har det visat sig att det finns ett visst 

behov av marknadskompletterande kapitalförsörjning, inte minst beträffande nystartade tjänsteföretag 

med en ny mer riskfylld affärsidé med inriktning på tillväxt.  

Erfarenheter från programperioden 2007-2013 har också visat att det funnits efterfrågan på 

finansiering för att utveckla affärsidéer men att dessa företag brottats med problem då det saknats 

rörelsekapital för att kommersialisera nya produkter/innovationer på marknaden och det krävs resurser 

för anställande av personal, marknadsföring och kontaktskapande verksamhet. 

Målgrupp 
Målgrupp för insatsen är små

1
 och medelstora

2
 företag som vid tidpunkten för den första 

riskfinansieringsinvesteringen är onoterade och befinner sig i någon av följande utvecklingsfaser. 

Sådd - Företaget har inte varit verksamt på någon marknad.  

Start - Företaget har varit verksamt på en marknad mindre än sju år efter sin första kommersiella 

försäljning. 

Expansion - Företaget är äldre än 7 år och kräver en första investering som, på grundval av en 

affärsplan som utarbetats i avsikt att gå in i en produktmarknad eller geografisk marknad, är högre än 

50% av deras genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren.  

Finansieringsinstrumentet ska aldrig utgöra mer än 50 % i varje enskild investering i målföretag. 

Övrigt ägarkapital ska vara privat och då räknas inte målföretagets ägarinsatser. 

Finansieringsinstrumentet ska verka i enlighet med ett pari passu-upplägg utan inslag av 

asymmetriska villkor till förmån för privata investerare. 

                                                           
1
 Små företag är företag som har högst 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 

miljoner euro per år. 
2
 Medelstora företag är företag som har högst 249 anställda och vars årliga omsättning inte överstiger 50 

miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro. 
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Mot bakgrund av detta  
• Ska programmet ge utrymme för implementering av finansieringsinstrument inom det tematiska mål 

1 Stärka forskning, tekniskt utveckling och innovation 

• Ska insatserna inriktas mot att stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar 

tillfredsställande  

• Ska vid implementering av Finansieringsinstrument resultaten av den förhandsbedömning av 

finansieringsinstrument som landskapsregeringen har tagit fram beaktas  

• Ska långsiktigheten i denna typ av insatser beaktas  

C. Krav på sökande om att få genomföra ett finansieringsinstrument  
Sökanden ska ha rätt att idka näring på Åland samt ha för avsikt att verka i hela det geografiska 

område som programmet omfattar samt rikta sig till aktuell målgrupp.  

För att komma ifråga ska sökanden därutöver uppfylla följande formella minimikrav som bl.a. även 

återfinns i Artikel 7a (EU) nr 480/214.  

- Sökanden ska vara behörig att utföra relevanta genomförandeuppgifter i enlighet med 

unionslagstiftning och nationell lagstiftning.  

- Sökanden ska ha tillräcklig ekonomisk bärkraft.  

- Sökanden ska ha tillräcklig kapacitet för att genomföra de tänkta investeringarna, inklusive en 

organisation och en styrning som ger den förvaltande myndigheten en tillräcklig säkerhetsgrad.  

- Sökanden ska ha ett effektivt internt kontrollsystem.  

- Sökanden ska använda ett redovisningssystem som ger korrekta, fullständiga och tillförlitliga 

uppgifter som görs tillgängliga i tid.  

- Sökanden ska gå med på att revideras av medlemsstatens revisionsorgan, kommissionen och 

Europeiska revisionsrätten.  

- Sökanden skall vara en affärsmässigt orienterad aktör, där ansvaret för beslut om investering i 

portföljbolag ska ske inom ramen för förvaltning med långtgående självständighet. Styrande 

ledningsgrupp skall vara oberoende samt ändamålsenligt sammansatt med avseende på medlemmarnas 

fackkunskap, färdigheter samt erfarenheter.  

Dessa krav ställs bl.a. för att uppfylla de uppgifter, skyldigheter och ansvar som framgår av bilaga 1 

och de dokumentationskrav som framgår av bilaga 2. 
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D. Ansökans innehåll  

1. Basfakta  

a. Namn på sökande och ägare (aktieägarförteckning).  

b. Legal struktur över ägande till sökanden.  

c. Sökanden och dess lednings och personals kompetens och erfarenheter av att finansiera nya, 

växande små och medelstora företag med ägarkapital samt erfarenhet av att hantera offentliga medel.  

d. Redovisning av sökandens organisation för den administrativa och ekonomiska förvaltningen och 

kontrollen av finansieringsinstrumenteten inklusive internkontroll och revision.  

2. Investeringsstrategi  

e. Beskrivning av målgrupp, finansieringsfas, investeringsbelopp, och eventuella övriga kriterier för 

att investering ska genomföras med beaktande av investeringsstrategin och övrigt i 

förhandsbedömningen. 

f. Redovisning av en indikativ budget över de förvaltningskostnader som avses belasta 

finansieringsinstrumenteten under programperioden och hur dessa har beräknats. I bilagda budgetmall, 

bilaga 5, finns även inlagt de kostnadstak för förvaltningskostnader som gäller och som beskrivs i 

bilaga 3.  

g. Riskanalys som inkluderar en plan för hur hantering av eventuell återbetalningsskyldighet ska 

hanteras.  

h. Exitplan för investeringarna i portföljbolagen.  

3. Verksamhetsplan  

i. Hävstångseffekt dvs. hur stort belopp som det investerade kapitalet beräknas generera i privat 

investerat kapital.  

j. Antal målföretag finansieringsinstrumentetet beräknas investera i.  

k. Antal heltidsanställda per kön som detta kommer att leda till i målföretagen.  

l. Beskrivning av hur de horisontella kriterierna ska tillgodoses, dvs strategi för hur företag som drivs 

av kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska nås samt hur man avser att främja miljö och 

resurseffektivitet (artikel 7 och 8 i EU nr 1303/2013).  

m. Strategi för att hitta och engagera medinvesterare i målföretagen.  

n. Plan för hur sökanden tänker organisera arbetet med att nå målföretag.  

o. Urvalsförfarande avseende målföretag för att säkerställa öppenhet och objektivitet.  

p. Plan för avveckling av finansieringsinstrumentet.  
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E. Prioritering och beslut  
Ansökan kommer att bedömas utifrån de krav och förutsättningar som anges i detta dokument. 

Prövningen kommer att ske i två steg.  

I det första steget kommer ansökan att prövas i förhållande till hur väl den uppfyller kraven på 

sökande enligt ovan, inklusive en laglighetsprövning.  

I det andra steget görs en bedömning av i vilken grad ansökan kommer att uppfylla utlysningens mål 

samt en kvalitativ bedömning, med beaktande av den typ av finansieringsinstrument som ska 

genomföras, avseende följande urvalskriterier som bl.a. återfinnas i förordning (EU) 480/2014 art.7:  

- Sökandens tidigare erfarenhet och kompetens av att genomföra liknande finansieringsinstrument 

riktade till små och medelstora företag i tidiga skeden.  

- Medarbetarnas fackkunskaper och erfarenhet.  

- Sökanden operativa och ekonomiska kapacitet.  

- Närvaro i verksamhetsområdet.  

- Tillförlitlighet och trovärdighet för metoden för att identifiera och bedöma slutmottagarna.  

- Nivån på förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter för genomförandet av 

finansieringsinstrumentet och metoden för att beräkna dem.  

- Förmågan att skaffa fram medel för investeringar i slutmottagarna som går utöver programbidragen.  

- Förmågan att visa extra verksamhet utöver nuvarande verksamhet.  

- De åtgärder som föreslås för att jämka samman intressen och minska effekten av eventuella 

intressekonflikter.  

- Hur väl satsningen bedöms bidra till en balanserad och hållbar riskkapitalmarknad.  

- En samlad bedömning av insatsens förutsättningar att bidra till utlysningens syfte och målsättningar.  

Med aktuell aktör kommer det att skrivas ett finansieringsavtal med ett huvudsakligt innehåll enligt 

bilaga 4 och som i huvudsak grundar sig på bil IV i förordning (EU) 1303/2013.  

Mer information  
Avdelningschef Linnéa Johansson, +358 18 25000 (växel), linnea.johansson[a]regeringen.ax 

Byråchef Susanne Strand, +358 18 25000 (växel), susanne.strand[a]regeringen.ax 

Bilagor 
Bil 1. Uppgifter, skyldigheter och ansvar för utförare av finansieringsinstrument  
Bil 2. Dokumentationskrav  
Bil 3. Tröskelvärden för möjlig ersättning av förvaltningskostnader 
Bil 4. Huvudsakligt innehåll i ett finansieringsavtal  
Bil 5. Budgetmall 
Bil 6. Förhandsbedömning inklusive Ålands innovationsstrategi  
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Bilaga 1 
 
Uppgifter, skyldigheter och ansvar på utförare av finansieringsinstrument enligt Artikel 6 i 
förordning (EU) nr 480/214.  
 
De organ som genomför finansieringsinstrument ska uppfylla sina skyldigheter i enlighet med 
tillämplig lagstiftning och de ska agera med den professionella omsorg, effektivitet, öppenhet och 
noggrannhet som kan förväntas av ett professionellt organ med erfarenhet av att genomföra 
finansieringsinstrument. De ska säkerställa följande:  
 
1 a) Att de slutmottagare som får stöd från finansieringsinstrument väljs ut med vederbörlig hänsyn 
till typen av finansieringsinstrument och den potentiella ekonomiska bärkraften hos de 
investeringsprojekt som ska finansieras. Urvalet ska göras öppet, motiveras objektivt och inte riskera 
att ge upphov till en intressekonflikt.  
 
b) Att slutmottagarna informeras om att finansieringen tillhandahålls inom program som 
samfinansieras av strukturfonderna  
 
2. Eftersom den förvaltande myndighetens direkta ekonomiska ansvar gentemot organ som 
genomför finansieringsinstrumenten liksom dess ansvar i fråga om andra skulder eller skyldigheter 
för finansieringsinstrumentet inte får överstiga det belopp som anslagits av den förvaltande 
myndigheten till finansieringsinstrumentet enligt relevanta finansieringsavtal ska de organ som 
genomför finansieringsinstrument säkerställa att inga krav kan ställas på den förvaltande 
myndigheten utöver det belopp som den anslagit för finansieringsinstrumentet.  
 
3. De organ som genomför finansieringsinstrumenten ska ansvara för att återbetala de 
programbidrag som påverkas av oriktigheter, med räntor och andra vinster som genererats av 
bidragen. De organs som genomför finansieringsinstrumenten ska dock inte vara ansvariga för att 
återbetala de belopp som avses i första stycket, om de kan visa att samtliga följande villkor är 
uppfyllda för en viss oriktighet:  
 

a) Oriktigheten uppstod hos slutmottagarna  
 

b) De organ som genomför finansieringsinstrumenten uppfyllde punkt A-B ovan vad gäller de 
programbidrag som påverkades av oriktigheten.  

 
c) De belopp som påverkades av oriktigheten kunde inte återvinnas trots att de organ som 

genomför finansieringsinstrumenten vidtog alla tillämpliga avtalsmässiga och rättsliga 

åtgärder med vederbörlig omsorg. 
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Bilaga 2 
 
Dokumentationskrav i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 480/2014 och Artikel 40.4 i 
förordning (EU) nr 1303/2013  
 
1. Verifikationer för utgifter som deklarerats som stödberättigande ska  
i) bevaras för insatsen av den förvaltande myndigheten och den finansiella intermediären för att 
bevisa att medlen använts för avsett syfte, i enlighet med tillämplig lagstiftning och i 
överensstämmelse med kriterier och villkor för finansiering inom de relevanta programmen,  
ii) vara tillgängliga för att göra det möjligt att kontrollera lagligheten och korrektheten hos de utgifter 
som deklarerats till kommissionen.  
 
2. Verifikationer som gör det möjligt att kontrollera överensstämmelsen med unionslagstiftningen 
och nationell lagstiftning samt med finansieringsvillkoren ska omfatta åtminstone  
i) handlingar om inrättandet av finansieringsinstrumentet,  
ii) handlingar som visar bidragsbeloppen från varje program och inom varje prioriterat område till 
finansieringsinstrumentet, de utgifter som är stödberättigande inom programmen samt de räntor 
och andra vinster som genererats av strukturfondens stöd och återanvändning av medel som kan 
härledas från strukturfonderna, i enlighet med artiklarna 43 och 44 i förordning (EU) nr 1303/2013 
(villkoren för användningen av revolverande medel under nyinvesteringsperioden),  
iii) handlingar om finansieringsinstrumentets funktion, inklusive sådana som gäller övervakning, 
rapportering och kontroller,  
iv) handlingar som visar överensstämmelsen med artiklarna 43, 44 och 45 i förordning (EU) nr 
1303/2013, (villkoren för användningen av revolverande medel under och efter 
nyinvesteringsperioden),  
v) handlingar som rör uttag av programbidrag och avveckling av finansieringsinstrumentet,  
vi) handlingar som rör förvaltningskostnader och avgifter,  
vii) ansökningsblanketter eller motsvarande som lämnats in av slutmottagarna med underlag, 
inklusive affärsplaner och, i förekommande fall, tidigare årsräkenskaper,  
viii) checklistor och rapporter från organ som genomför finansieringsinstrumentet, om de finns 
tillgängliga,  
ix) förklaringar i samband med stöd av mindre betydelse, i förekommande fall,  
x) överenskommelser som undertecknats i samband med stöd från finansieringsinstrumentet, 
inklusive till eget kapital, lån, garantier eller andra former av investering som tillhandahållits 
slutmottagarna,  
xi) bevis för att stöd som getts via finansieringsinstrumentet har använts för avsett syfte, 

xii) dokumentation av kapitalrörelser mellan den förvaltande myndigheten och 

finansieringsinstrumentet och inom finansieringsinstrumentet på alla nivåer när till slutmottagarna, 

samt när det gäller garantier bevis för att underliggande lån betalats ut,  

xiii) separat redovisning eller redovisningskoder för programbidrag som betalats ut eller garantier 

som avsatts av finansieringsinstrumentet till förmån för slutmottagarna. 
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Bilaga 3 

Tröskelvärden för möjlig ersättning till förvaltningskostnader för att genomföra 

finansieringsinstrumenten i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 480/2014 

 
 
En grundersättning som beräknas på följande sätt:  
 
2,5 % per år för de första 24 månaderna efter undertecknandet av finansieringsavtalet och därefter 1 
% per år av de programbidrag som anslagits till finansieringsinstrumentet inom relevant 
finansieringsavtal, beräknat tidsproportionellt från dagen för undertecknande av det relevanta 
finansieringsavtalet och till slutet av stödberättigandeperioden, återbetalning av bidragen till den 
förvaltande myndigheten eller fondandelsfonden eller dagen för avslutande, beroende på vilken dag 
som infaller först  
 
En resultatbaserad ersättning som beräknas på följande sätt:  
 
2,5 % per år av de programbidrag som betalats ut till målföretagen i form av eget kapital samt av 
återinvesterade medel som kan härledas från programbidrag, vilka ännu inte betalats tillbaka till 
finansieringsinstrumentet, beräknat tidsproportionellt från dagen för utbetalning till slutmottagaren 
och till återbetalningen av investeringen, slutet på återkravsförfarandet vid nedskrivningar eller 
slutet på stödberättigandeperioden, beroende på vilken dag som infaller först.  
 
Sammanlagt kostnadstak  
 
Summan av förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter under den stödberättigande perioden 

(fram till längst 31.12.2023) kan dock inte överstiga 20 % av summan av de programbidrag som 

betalats till finansieringsinstrumentet. 
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Bilaga 4 
 
Huvudsakligt innehåll i ett FINANSIERINGSAVTAL avseende finansieringsinstrument inriktat på 
riskkapital, referens bilaga IV förordning (EU) nr 1303/2013  
 
1. När ett finansieringsinstrument genomförs enligt denna anbudsbegäran ska finansieringsavtalet 

inbegripa villkor för att lämna bidrag från det operativa programmet till 
finansieringsinstrumentet och ska inbegripa åtminstone följande element:  
 
a) Investeringsstrategin eller investeringspolicyn, inbegripet genomförandearrangemangen, de 
finansiella produkter som ska erbjudas, slutmottagarna och planerad kombination med 
bidragsstöd (i förekommande fall).  
 
b) En verksamhetsplan eller likvärdiga handlingar för det finansieringsinstrument som ska 
genomföras, inklusive den förväntade hävstångseffekt som avses i artikel 37.2. (d.v.s. hur mycket 
privat och kapital som finansieringsinstrumentet lyckas attrahera utöver sin egen insats.) 
 
c) De målresultat som det berörda finansieringsinstrumentet förväntas uppnå för att bidra till de 
specifika målen och resultaten av den relevanta prioriteringen som framgår av 
programdokumentet och förhandsbedömningen.  
 
d) Bestämmelser om övervakning av genomförandet av investeringarna och av 
investeringsflöden (deal flows), inbegripet rapportering genom finansieringsinstrumenten till 
den förvaltande myndigheten för att säkerställa att artikel 46 följs. (Artikeln beskriver de 
uppgifter den förvaltande myndigheten skall rapportera till kommissionen, b.la. 
finansieringsinstrumentens resultat och investeringar. ) 
 
e) Revisionskrav, såsom minimikrav för dokumentation som ska bevaras på 
finansieringsinstrumentsnivå (och i förekommande fall på fondandelsfondsnivå) och krav i 
anslutning till separat bokföring för de olika stödformerna i överensstämmelse med artikel 37.7 
och 37.8 (i tillämpliga fall), inbegripet bestämmelser och krav rörande de nationella 
revisionsmyndigheternas, kommissionens revisorers och Europeiska revisionsrättens tillgång till 
handlingar för att säkerställa en tydlig verifieringskedja i enlighet med artikel 40.  
(37.7 och 37.8 innehåller bestämmelser om kombination av andra stöd och bidrag och artikel 40 
förutsättningarna för tillgängliggörandet av verifikat och underlag för granskning och kontroll.)  
 
f) Krav och förfaranden för förvaltning av det bidrag i etapper som tillhandahålls av det operativa 
programmet i enlighet med artikel 41 och för prognosen för investeringsflöden, inbegripet 
kraven på förvaltningskonton/separat bokföring enligt artikel 38.6. (Artikel 41 beskriver 
förutsättningar för förskott och lyftningsplaner av beviljade medel till 
finansieringsinstrumentet.) 
 
g) Krav och förfaranden för förvaltning av räntor och andra vinster som genereras i den mening 
som avses i artikel 43 (dvs räntor m.m. på medel hänförliga till finansieringsinstrumentet) 
inbegripet godtagbara likvida transaktioner/investeringar och de berörda parternas ansvar och 
skadeståndsskyldighet.  
 
h) Bestämmelser om beräkning och betalning av ådragna förvaltningskostnader eller 
förvaltningsavgifter för finansieringsinstrumentet.  
 
i) Bestämmelser om återanvändning av medel som kan härledas från de europeiska struktur- 
och investeringsfondernas stöd fram till utgången av stödberättigandeperioden i 
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överensstämmelse med artikel 44. (D.v.s. villkoren för användandet av medel som revolverat från 
gjorda investeringar och placeringar i instrumentet. ) 
 
j) Bestämmelser om användning av medel som kan härledas från de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd efter utgången av stödberättigandeperioden i överensstämmelse 
med artikel 45 och en exitstrategi för att få ut bidraget från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ur finansieringsinstrumentet. (Avser villkor för användningen av 
revolverande medel efter att fonden stängt för nyinvesteringar.) 
 
k) Villkoren för ett eventuellt fullständigt eller partiellt tillbakadragande av programbidragen 
från programmen till finansieringsinstrumenten, i tillämpliga fall inbegripet fondandelsfonden.  
 
l) Bestämmelser för att säkerställa att organ som genomför finansieringsinstrumenten förvaltar 
finansieringsinstrumenten på ett oberoende sätt och i överensstämmelse med relevanta 
yrkesstandarder och uteslutande agerar i de parters intresse som lämnar bidrag till 
finansieringsinstrumentet.  
 
m) Bestämmelser för avveckling av finansieringsinstrumentet. 


