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1. MÅL 
Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa för-

utsättningar för ett livskraftigt och lönsamt näringsliv som bidrar till den ekonomiska tillväxten 

och ger möjlighet till sysselsättning på hela Åland. Ett innovativt hållbarhetsarbete ska ge företagen 

bärkraftighet och styrka i konkurrens med andra. 

 

Hög sysselsättning. Avsikten är att bibehålla en hög sysselsättning, att bevara de arbetsplatser som 

finns, att vara med och skapa nya arbetsplatser inom såväl befintliga som nya branscher och att 

höja produktionsvärdet per arbetsplats. 

 

Ökat antal hållbara arbetsplatser i skärgård och glesbygd. Landskapsregeringen anser det vä-

sentligt för hela Ålands positiva utveckling att lägga särskilt stor vikt vid de regionalpolitiska 

aspekterna så att hållbara arbetsplatser skapas på såväl den åländska landsbygden som i skärgården. 

Därigenom bibehålls en levande landsbygd och skärgård.  

 

Ökad export. En ökad export genererar inkomster till Åland och ett mervärde i ekonomin. Med 

export avses även försäljning till Finland. Exportnäringarna bör inom givna ramar ges motsvarande 

förutsättningar som konkurrerande aktörer på marknaden har. 

 

Breddning av näringsstrukturen i landskapet. Landskapet är ekonomiskt och sysselsättnings-

mässigt beroende av sjöfart, i synnerhet av färjesjöfarten. En målsättning är att bidra till en diver-

sifiering och satsning på nya affärsidéer. 

 

Ökad tillväxt. En ökad tillväxt i form av fler företag, och fler företag som växer, bidrar till den 

ekonomiska tillväxten och ger möjlighet till sysselsättning på hela Åland.   
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2. MEDEL 
Landskapsregeringens stöd till näringslivet beviljas utgående från befintlig lagstiftning, EU:s regler 

för statsstöd, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.  

Landskapsregeringens finansieringsformer utgörs av olika former av bidrag. De olika stödformerna 

framgår i detaljerad form av kapitel 6.  

 

Utöver de bidragsformer som ingår i detta principdokument har landskapsregeringen ett särskilt 

samarbetsavtal med det statsägda finansieringsbolaget Finnvera Abp, vilket innebär att företag 

verksamma på Åland hos Finnvera kan ansöka om olika former av lån eller investerings- och drifts-

kapitalgarantier.  

 
Inom ramen för landskapsregeringens strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” 

2014-2020 genomförs under perioden ett marknadskompletterande finansieringsinstrument, of-

fentligt riskkapital. Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB) genomför finansieringsinstrumentet med 

finansiering från Europeiska regionalfonden Eruf.  För mer information, se Ålands Utvecklings 

Ab, http://www.auab.ax/ 

http://www.auab.ax/
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3. ALLMÄNNA KRITERIER FÖR FÖRETAGSSTÖD  
1. Sökanden ska uppfylla villkoren enligt landskapslagen om rätt att utöva näring (1996:47), 

vilket ska påvisas av sökanden. 

2. Sökandens verksamhet ska ha fast driftsställe på Åland. 

3. Med skärgård avses öar utan fast förbindelse till fasta Åland. 

4. Vid beviljande av stöd läggs särskild vikt vid att projekten bidrar till att uppnå landskaps-

regeringens mål om bibehållen eller ökad export, ökat eller bevarat antal arbetsplatser eller 

breddning av näringslivet.  

5. Vid beviljande av stöd ska EU:s regler om den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken 

samt statligt stöd beaktas. 

6. Stöd kan beviljas till enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, an-

delslag, och övriga samfund. Stöd beviljas i första hand till enskild näringsidkare om be-

driver verksamhet som heltidssysselsättning Stöd beviljas inte till enskild näringsidkare 

som lyfter någon form av pension. Med pension avses även olika former av deltidspension 

som innebär minskad arbetstid. 

7. Så långt som möjligt likställs varu- och tjänsteproduktion. 

8. Stöd ges inte till entreprenadmaskiner, båtar, bilar, lastbilar, truckar och dylika fordon, 

med undantag för stöd som handläggs av Finnvera. 

9. Stöd beviljas inte retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos 

Ålands landskapsregering. Ett projekt anses påbörjat när faktiska kostnader uppkommit 

vilka kan hänföras till t.ex. fakturadatum, avtal eller ett anställningsdokument eller lik-

nande. Undantag från regeln om retroaktivitet kan beviljas inom stödordningen "Bidrag för 

företagens internationalisering" för förskottsbetalningar för mässdeltagande.  

10. Stöd beviljas inte för en ersättningsinvestering som direkt motsvarar eller är likartad en 

tidigare investering. 

11. Ackumulering, d.v.s. en kombination av stöd för samma åtgärd, vilken kan göra att den 

maximala stödintensiteten i landskapets stödordning överskrids kan inte förekomma.  

12. För ansökningar om stöd (olika former av lån, investerings- och driftsgarantier) inom ramen 

för landskapets samarbetsavtal med Finnvera Abp gäller det regelverk som Finnvera fast-

ställt. Ansökan om finansiering görs elektroniskt till Finnvera som distribuerar ansökan vi-

dare till landskapsregeringen som kontrollerar att ansökningarna faller inom ramen för gäl-

lande samarbetsavtal samt ger utlåtanden i form av förord till Finnvera. Finnvera ansvarar 

för handläggningen, lagenligheten, eventuella säkerheter samt genomför erforderliga utred-

ningar och fattar beslut i de fall ansökan förordats av landskapsregeringen.  Landskapsre-

geringen ersätter Finnvera för eventuella kredit- och garantiförluster i enlighet med gäl-

lande samarbetsavtal.  
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4. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSSTÖD 
Minimibelopp för ett bidrag som kan beviljas ett företag är 2.000 euro samt 1.000 euro ifråga om 

stöd för internationalisering.  

 

Vilka kostnader som kan stödas inom ramen för ett stöd framgår av landskapsregeringens gäl-

lande beslut om stödberättigande kostnader.  

 

4.1 Ansökan 

En ansökan om bidrag görs elektroniskt om detta är möjligt för det aktuella stödet eller på blankett 

som erhålls från Ålands landskapsregering. En ansökan ska vara komplett ifylld innan beslut kan 

fattas. 

 

En ansökan kan, förutom för stöd till detaljhandeln, lämnas in löpande om inte landskapsregeringen 

genom beslut fastställt särskilda ansökningstider. Om särskilda ansökningstider fastslagits måste 

en ansökan vara registrerad senast sista ansökningsdatum. Om ansökan registreras för sent avslås 

ansökan med motivering att den är för sent inkommen.   

 

4.2 Kostnadseffektivitet 

Vid varje betalning ska kostnadseffektivitet eftersträvas, se närmare gällande landskapsregerings 

beslut om stödberättigande utgifter (senast fastställt 8.11.2016). 

 

4.3 Redovisning   

Huvudregeln är att redovisningen av kostnader för att erhålla ett beviljat stöd sker i efterskott d.v.s. 

efter att kostnaderna uppkommit och betalats. Anhållan om utbetalning av stöd görs elektroniskt 

eller på en blankett som erhålls från landskapsregeringen. Redovisningen av kostnaderna kan ske i 

del- eller slutredovisning. Vid varje redovisning ska det rekvirerade bidraget uppgå till minst 2.000 

euro eller ifråga om internationalisering minst 1.000 euro (med undantag av skärgårdsstödet, kapi-

tel 6.5).  

 

Uppkomna kostnader ska verifieras med kopior av kvitterade fakturor tillsammans med kontout-

drag. Olika typer av djupgående s.k. stickprovsmässiga temagranskningar av bokföringsunderlaget 

kan vid behov göras hos stödtagarna. Även i andra fall kan sådana temagranskningar göras. I de 

enskilda stödbesluten kan det anges vilka beviskrav för uppkomna kostnader som ställs i samband 

med rekvirering av medel. Kostnader som redovisas ska vara betalda inom den i beslutet fastställda 

projekttiden. Kostnader som hör till projektet men som betalas efter den i beslutet fastställda pro-

jekttiden erhåller inte stöd. Se dock nedan under 4.4 om möjlighet att i vissa fall förlänga en bevil-

jad projekttid. 

 

De sista 20 % av det beviljade finansieringsbidraget betalas inte ut förrän ansökan om utbetalning 

av stöd, slutrapport och uppföljning enligt det aktuella stödbeslutet är mottagen och godkänd av 

landskapsregeringen.  

 

Beslut om förskottsutbetalning kan godkännas till ideella organisationer efter en prövning i det 

enskilda fallet, på grund av likviditetsproblem. Den sista raten, som ska innehållas tills det att slut-

redovisning erhållits och godkänts, kan inte utbetalas i förskott. Offentliga myndigheter eller före-

tag kan inte erhålla utbetalning i förskott.  
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Vid slutredovisning av investeringsstöd ska en redogörelse över projektets genomförande bifogas. 

Av redogörelsen ska framgå hur projektet genomförts, hur väl de uppsatta målen uppfyllts samt de 

resultat projektet uppnått. 

 

4.4 Förlängning av projekttiden  

Har ett projekt blivit fördröjt kan bidragstagaren mot skriftlig anhållan samt med motivering bevil-

jas förlängd projekttid. Ansökan om förlängning måste inlämnas inom beviljad projektperiod.  

 

4.5 Amorteringsuppskov  

Landskapsregeringen kan om särskilda skäl föreligger bevilja amorteringsuppskov för tidigare be-

viljade lån. I fråga om investeringslån beviljade på bankens ansvar, förutsätter ett amorteringsupp-

skov bankens samtycke. Detta ska skriftligen inlämnas till landskapsregeringen tillsammans med 

en anhållan och en skriftlig motivering till uppskovet före närmast förestående amortering. Lån kan 

avskrivas i enlighet med landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets 

medel samt om landskapsgaranti om särskilda skäl föreligger och lagtinget beviljat medel. 

 

4.6 Kompletterande stöd  

Huvudregeln är att en ansökan inte behandlas på nytt om projektet/investeringen blivit dyrare än 

beräknat. Undantag kan göras om investeringens innehåll väsentligt ändrats och som är av stor 

betydelse för att uppnå de näringspolitiska målen, eller om andra särskilda skäl föreligger. 

 

4.7 Kontroll och återkrav   

Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner hos en stödmottagare för att utreda förutsätt-

ningarna för att bevilja och utbetala stöd samt för att se om villkoren för att bevilja och utbetala 

stöd har iakttagits. Stödmottagaren är skyldig att lämna de upplysningar som är nödvändiga för att 

granskningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Eventuella återkrav kan beslutas om i enlighet med vad som föreskrivs i landskapslag (1988:50) 

om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgarantier, samt i närings-

stödslag (2008:110) för landskapet Åland för landskapet Åland samt landskapslag (2016:29) om 

finansiering av landsbygdsnäringar. 

 

4.8 Rättelse och besvär 

En skriftlig begäran om rättelse av ett beslut om finansiering eller utbetalning kan ställas till land-

skapsregeringen inom 21 dagar efter det att beslutet har mottagits. Av ett rättelseyrkande ska 

framgå vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. 

 

Ett besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut med anledning av ett rättelseyrkande 

får anföras inom 30 dagar hos Ålands förvaltningsdomstol. 
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DEFINITIONER   
5.1 Företag 

Storleken på ett företag, d.v.s. hur många anställda och storleken på omsättning eller balansom-

slutning, har betydelse för vilka stöd ett företag kan söka och vilken nivå på stöd ett företag kan 

erhålla.  

 

Som ett företag betraktas varje enhet som bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av en-

hetens juridiska form. Som företag anses således sådana enheter som utövar ett hantverk eller an-

nan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedri-

ver en regelbunden ekonomisk verksamhet. 

 

Definitionerna av företagsstorlek grundar sig på Europeiska unionens definition av små och me-

delstora företag, som publicerats som bilaga 1 till kommissionens allmänna gruppundantagsför-

ordning.  

 

Med små och medelstora företag (SMF-företag) avses företag som sysselsätter färre än 250 per-

soner och som har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslut-

ning som inte överstiger 43 miljoner euro. Dessutom ska företaget uppfylla kriteriet att företaget 

är fristående och övriga kännetecken på små och medelstora företag som ingår i EU-kommission-

ens rekommendation.  

 

Med små företag avses företag som sysselsätter färre än 50 personer och som har en årlig om-

sättning eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Företaget ska dessutom 

uppfylla kriteriet att företaget är fristående och övriga kännetecken på små företag som ingår i 

EU-kommissionen rekommendation. 

 

Med mikroföretag avses företag som har färre än 10 anställda. 

 

Företagsstorleken påverkas utöver företagets egna uppgifter också av dess ägarförhållanden till 

andra företag, om företaget har anknutna företag eller partnerföretag. Ett anknutet företag är ett 

företag som äger majoriteten av det sökande företagets rösträtt, eller ett företag av vars rösträtt 

det sökande företaget äger majoriteten. Bestämmanderätt som utgör en relation som anknutna fö-

retag kan också uppstå genom särskilt avtal, bolagsordning eller annat arrangemang. Utgångs-

punkten är att företag som bildar en koncern är sinsemellan anknutna företag.  

 

Partnerföretag till det granskade företaget är företag som inte är anknutna företag och till vilka 

det granskade företaget har en förbindelse som omfattar ett innehav eller en röstmängd på minst 

25 %.  

 

Den grundläggande regeln för beräkningen av företagsstorlek är att de anknutna företagens trös-

kelvärden (årliga omsättning, balansomslutning, personalstyrka) beaktas i sin helhet utöver det 

granskade företagets egna tröskelvärden i beräkningen i samband med att företagsstorleken defi-

nieras för det företag som granskas. Om det är fråga om en koncern som bildar en grupp av an-

knutna företag, kan uppgifterna i koncernbokslutet användas. Tröskelvärdena för partnerföreta-

gen beaktas i sin tur i proportion till ägarandelen eller röstmängden (den större av dessa procent-

andelar).  
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När företagets årsuppgifter vid bokslutstidpunkten överstiger eller understiger tröskelvärdena för 

företagsstorleken, uppnår eller förlorar företaget ställningen som ett medelstort företag eller litet 

företag endast i det fallet att det över- eller understiger tröskelvärdena två räkenskapsår i rad. 

För mer information se Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 

vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 

108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s 1, bilaga 1. 

 

5.2 Försumbart stöd, s.k. de minimis-stöd 

Flera av de stöd som näringsavdelningen administrerar grundar sig på kommissionens förordning 

(EU) nr 1407/2014 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse, den s.k. de minimis-förordningen.  Detta innebär att om 

ett företag beviljas ett sådant stöd måste landskapsregeringen iaktta att det totala beloppet av alla 

s.k. de minimis-stöd som ett företag erhållit inte överskrider 200.000 euro under en period av tre 

beskattningsår (innevarande och de två föregående beskattningsåren). Treårsperioden börjar det 

beskattningsår (kalenderår) då myndigheten för första gången har beviljat företaget stöd; dagen för 

utbetalningen av stödet har ingen betydelse. Eftersom definitionen av de minimis-stöd är ett be-

grepp som rör sig i tiden, kan det bli plats i ”de minimis-kvoten” årligen beroende på tidpunkten 

för beviljandet av stödet. 

 

Ett de minimis-stöd kan inte beviljas; 

 

a) Företag vars huvudsakliga område är fiske och vattenbrukssektorn,  

b) Företag verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter,  

c) Företag verksamma inom sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter om 

stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden sådana produkter som köps 

från primärproducenter eller släpps ut på marknaden av de berörda företagen, om en förut-

sättning för stödet är att det helt eller delvis överförs från primärproducenter,  

d) stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredje länder eller medlemsstater, d.v.s. stöd 

som är direkt knutet till exporterande volymer, till upprättandet eller driften av ett distribut-

ionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet, 

e) stöd som är avhängigt av att inhemska produkter används framför importerade.  

 

Om ett företag är verksamt inom de sektorer som avses ovan och även är verksamt inom en eller 

flera sektorer eller bedriver annan verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet kan ett de 

minimis-stöd beviljas under förutsättning att åtskillnad mellan verksamheterna eller uppdelning av 

kostnaderna sker så att verksamheterna inom de sektorer som undantas från tillämpningsområdet 

inte omfattas av stödet. 

 

Det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som beviljats per medlemsstat till ett enda företag 

som utför godstransporter på väg för annans räkning får inte överstiga 100.000 euro under en period 

av tre beskattningsår. Detta stöd av mindre betydelse får inte användas för förvärv av vägtransport-

fordon. 

 

Om ett företag utför godstransporter på väg för andras räkning och även utför annan verksamhet 

som omfattas av taket på 200.000 euro, ska taket på 200.000 euro gälla för det företaget, under 
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förutsättning att berörd medlemsstat på lämpligt sätt, till exempel genom åtskillnad mellan verk-

samheterna eller uppdelning av kostnaderna, ser till att stödet till förmån för vägtransportverksam-

heten inte överstiger 100.000 euro och att inget stöd av mindre betydelse används för inköp av 

vägtransportfordon. 
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6. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRETAGSSTÖD 
 

6.1 Investeringsstöd 

 
Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

Landskapslag om näringsstöd (2008:110) 

Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om 

landskapsgaranti (1988:50) 

Anslag i landskapets årliga budget 

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 

vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s 1 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artik-

larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd 

av mindre betydelse. 

 

Ändamål:  Stödet syftar till att utveckla det åländska näringslivet genom investeringar 

som ökar företagens export av varor och tjänster samt att skapa sysselsätt-

ning. Stöd beviljas för nyinvesteringar i materiella och immateriella till-

gångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det aktuella fö-

retaget ökar eller bibehålls. Stödmottagarens export och sysselsättning följs 

upp i enlighet med de anvisningar som framkommer av beslutet.  

 

Med materiella tillgångar avses tillgångar i form av mark, byggnader och 

anläggningar, maskiner och utrustning.  

Med immateriella tillgångar avses tillgångar som saknar fysisk eller finan-

siell gestaltning, t.ex. patent, licenser, know-how eller andra immateriella 

rättigheter.   

 

Exportkravet gäller inte vid investeringar i den åländska skärgården 

 

Företag som producerar varor och tjänster på export, vilka genomför inve-

steringar med miljöförbättrande effekter i produktionen, kan beviljas inve-

steringsstöd.  

 

Bidrag beviljas inte för åtgärder som genomförs för att uppfylla lagstadgade 

krav. Bidrag kan beviljas för åtgärder som genomförs utöver de lagstadgade 

kraven. 

 

Investeringsbidrag enligt denna stödordning beviljas inte till investeringar 

som genomförs i offentlig regi. 

 

Stödtagare: Sökanden ska uppfylla villkoren enligt LL om rätt att utöva näring (1996:47) 

vilket ska påvisas av sökanden.  Investeringsstöd kan beviljas till enskild 

näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och 
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övriga samfund som har fast driftställe på Åland.  

 

Investeringsstöd beviljas till enskild näringsidkare som bedriver verksamhet 

som heltidssysselsättning.  

 

Investeringsstöd beviljas inte till enskild näringsidkare som lyfter någon 

form av pension. Med pension avses även olika former av deltidspension 

som innebär minskad arbetstid. 

 

Företaget ska ha förutsättningar för lönsam verksamhet, vilket ska dokumen-

teras av sökanden och bedöms utifrån företagets ekonomiska situation som 

helhet med särskilt beaktande av om företaget befinner sig i en upp-start- 

eller expansionsfas.  

   Ett investeringsstöd beviljas inte till företag i svårigheter. Ett företag defi 

   nieras vara i svårigheter enligt artikel 2 punkt 18. Kommissionens förord 

   ning (EU) nr 651/2014 om minst en av följande omständigheter råder: 

a) I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som funnits i 

mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansierings-

stöd, små eller medelstora företag inom sju år från deras första kommer-

siella försäljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt 

sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som 

valts ut), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit 

på grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för acku-

mulerade förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis 

betraktas som en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ack-

umulerat belopp som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. 

Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med ”aktiebolag” sär-

skilt de typer av företag som nämns i bilaga I till Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2013/34/EU (37), och ”aktiekapital” omfattar över-

kurs om så är relevant. 

b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar 

för företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i 

mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansierings-

stöd, små eller medelstora företag inom sju år från deras första kommer-

siella försäljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt 

sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som 

valts ut), om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit 

på grund av ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna be-

stämmelse avses med ”ett företag där åtminstone några ägare har obe-

gränsat ansvar för företagets skuld” särskilt de typer av företag som 

nämns i bilaga II till direktiv 2013/34/EU.c) 

c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller upp-

fyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insol-

vens på sina fordringsägares begäran. 
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d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat tillbaka 

lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fort-

farande omfattas av en omstruktureringsplan. 

e) I fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, där, 

för de senaste två åren, 

1. företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 

7,5 och 

2. företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, 

har legat under 1,0.Investeringsstöd enligt denna stödordning beviljas inte 

inom fiske- och vattenbrukssektorn, för primärproduktion av jordbrukspro-

dukter eller för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter om: 

i) stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden sådana 

produkter som köps från primärproducenter eller släpps ut på mark-

naden av de berörda företagen eller 

ii) en förutsättning för stödet är att det helt eller delvis överförs till pri-

märproducenter. 

 

Om ett företag har ett oreglerat återbetalningskrav till landskapsregeringen 

till följd av att Kommissionen förklarat ett stöd som olagligt och oförenligt 

med den gemensamma marknaden kan företaget inte erhålla utbetalning av 

investeringsstöd enligt denna stödordning. 

 

Investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter regleras 

genom skild stödordning (se 6.2).  

 

Stödform:  Stöd beviljas i form av direkt bidrag  

 

Ansökningstid: Ansökan kan göras fortlöpande om inte landskapsregeringen särskilt beslu-

tar om ansökningstider. 

  

 

Stödintensitet: Stödet beräknas på basen av godkända stödberättigande kostnader för inve-

steringen.  

 

Det maximala investeringsstöd som kan beviljas företag utifrån de godkända 

stödberättigande utgifterna framgår nedan:  

 

Maximal stödnivå i % 

Sökande Fasta Åland   Skärgård 

Små företag  20   30 

Medelstora företag 10   20 

Stora företag  10   10 
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Investeringsstöd för hotell i Mariehamn (se nedan under logiverksamhet) 

beviljas till små och medelstora företag, maximalt 10 %. 

 

Till stora företag på fasta Åland och i skärgården beviljas stödet i enlighet 

med kommissionens förordning om försumbart stöd. Till SMF företag i 

skärgården kan stöd beviljas utöver gränsen för försumbart stöd om stödni-

vån motsvarande företag på fasta Åland tillämpas. 

 

Det totala beloppet av alla stöd som beviljas i enlighet med kommissionens 

förordning om försumbart stöd s.k. de minimis-stöd enligt EU (nr) 

1407/2014 som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 euro under 

en tre års period. Treårsperioden börjar det beskattningsår då myndigheten 

för första gången har beviljat företaget stöd. 

  
Ett investeringsstöd till små och medelstora företag får uppgå till högst 7,5 

miljoner euro per företag per investeringsprojekt utifrån Kommissionens 

förordning (EU) nr 651/2014. 

 

Särskilda villkor: Investeringsstödet ska ha stimulanseffekt, vilket anses uppfyllt om stödmot-

tagaren har lämnat in en ansökan om stöd innan arbetet med projektet eller 

verksamheten inleds.  

 

Ett projekt anses påbörjat när faktiska kostnader uppkommit vilka kan hän-

föras till t.ex. fakturadatum, avtal eller ett anställningsdokument eller lik-

nande. 

 

Vid investeringsstöd till stora företag ska investeringen upprätthållas i minst 

5 år efter att investeringen slutförts och tagits i bruk. Vid investeringsstöd 

till små och medelstora företag är motsvarande tidsperiod 3 år. Gäller inve-

steringen anläggningar eller utrustning som p.g.a. snabb teknisk utveckling 

blir föråldrad under denna 3 eller 5 års period erfordras istället att den eko-

nomiska verksamheten blir kvar i regionen under perioden.  

 

Stödberättigande kostnader: 

För att en investering ska vara stödberättigande ska den bestå av: 

1. en investering i materiella och/eller immateriella tillgångar i sam-

band med inrättande av en ny anläggning, utvidgning av en befintlig 

anläggning, omställning av produktionen i en anläggning till nya 

produkter eller en grundläggande ändring av hela produktionspro-

cessen i en befintlig anläggning, eller 

2. förvärv av de tillgångar som tillhör en anläggning, om följande vill-

kor är uppfyllda: 
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a. anläggningen har lagts ned eller skulle ha lagts ned om den 

inte hade förvärvats; 

b. tillgångarna köps från tredje part utan anknytning till köpa-

ren; 

c. transaktionen genomförs på marknadsvillkor. 

Om en familjemedlem till den ursprungliga ägaren, eller en anställd, 

tar över ett litet företag, ska villkoret att tillgångarna ska köpas från 

tredje part utan anknytning till köparen inte gälla. Förvärv av akti-

erna i ett företag ska i sig inte utgöra en investering. 

3. Immateriella tillgångar ska uppfylla samtliga följande villkor: 

a) De ska uteslutande utnyttjas i den anläggning som tar emot 

stöd. 

b) De ska betraktas som tillgångar som kan skrivas av. 

c) De ska ha förvärvats på marknadsvillkor från tredje part som 

inte har någon anknytning till köparen. 

d) De ska tas upp som tillgångar i företagets balansräkning i 

minst tre år. 

 

 

Kostnader för installation och frakt och andra service och tjänstekostnader 

samt anställdas lönekostnader som är direkt knutna till den aktuella investe-

ringen kan godkännas.  

 

För SMF företag kan kostnader för inköp av begagnad utrustning godkännas 

enligt vad som framkommer i landskapsregeringens beslut om stödberätti-

gande kostnader. Ersättningsinvesteringar som direkt motsvarar en tidigare 

eller är likartad en tidigare investering godkänns inte. 

 

 

Se landskapsregeringens vid tidpunkten gällande beslut om stödberättigande kostnader. 

 

LOGIVERKSAMHET 
Särskilda kriterier: 

1.  Stödet gäller turismverksamhet såsom stuguthyrning, B&B, gästhem, 

pensionat, hotell och därtill hörande fastigheter.  Verksamheterna ska bedri-

vas i fristående byggnad för att kunna erhålla stöd. Byggnad som företagaren 

själv bor i kan inte stödas, såtillvida det inte är klart avgränsade utrymmen 

inom B&B och där kostnaderna endast är att hänföras till den del som om-

fattas av B&B verksamheten. B&B verksamhet ska årligen marknadsföras 

för säsongsperioden.  

 

2. Investeringen gäller nybyggnation.  
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3. Gällande hotell, B&B, gästhem och pensionat kan investeringen även ut-

göra en standardförhöjning som innebär en utökning av den befintliga logi-

kapaciteten.  

4. Vid nybyggnation eller vid en godkänd standardförhöjning under punk-

terna ovan ska till ansökan om investering bifoga en plan som beskriver hur 

investeringen beaktar hållbar utveckling och ökad tillgänglighet för alla.  
 

5. Uthyrning ska inte ske på årsbasis. 
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6.2 Stöd för investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter  

 

Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 

om landskapsgaranti (1988:50) 

Landskapslag om näringsstöd (2008:110) 

Anslag i landskapets årliga budget. 

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 

vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s 1 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artik-

larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd 

av mindre betydelse. 

 

   

Ändamål: Målet med stödordningen är att skapa goda förutsättningar för en fortsatt 

hög sysselsättning och lönsamhet i landskapets förädlingsindustri för jord-

bruksprodukter. En lönsam lokal förädlingsindustri skapar förutsättningar 

också för det lokala jordbruket att bibehålla eller förbättra lönsamheten och 

därmed bidra till att upprätthålla en levande landsbygd och ett öppet land-

skap. Därtill är målet att öka företagens effektivitet, att öka förädlingsgraden 

i företagen och att miljöanpassa företagens produktion. 

 

Stöd kan beviljas till investeringar för bearbetning och saluföring av jord-

bruksprodukter. Stöd beviljas för nyinvesteringar i materiella och immateri-

ella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det ak-

tuella företaget ökar eller bibehålls.  

 

Med bearbetning avses varje process som en jordbruksprodukt undergår 

som till resultat ger en produkt som också är en jordbruksprodukt, med un-

dantag för verksamheter på jordbruksföretaget som är nödvändiga för att 

förbereda en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försälj-

ningen.  

 

Med saluföring av jordbruksprodukter menas att ställa fram eller visa upp 

en jordbruksprodukt i avsikt att sälja, erbjuda för försäljning, leverera eller 

på annat sätt föra ut på marknaden, med undantag för primärproducentens 

försäljning i första ledet till återförsäljare eller förädlare samt varje förbere-

dande av produkten för sådan försäljning. Primärproducentens försäljning 

till slutkonsumenter ska betraktas som saluföring om den sker i separata lo-

kaler som är särskilt avsedda för detta syfte. 

 

Med jordbruksprodukter avses produkter som förtecknas i bilaga I till för-

draget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som förtecknas i 

bilaga I till förordning (EU) nr 1379/2013. 
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01 Levande djur 

02 Kött och andra ätbara slaktbiprodukter 

04 
Mjölk och mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter 

av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans. 

0504 
Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, 

färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

0511 
Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; 

döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel 

06 
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.dyl.; snittblommor 

och snittgrönt 

07 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar 

08 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner 

09 Kaffe, te och kryddor med undantag av matte te (nr 09.03) 

10 Spannmål 

11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten 

12 
Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; väx-

ter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter 

13   

Ex 1300220 Pektinämnen, pektinater och pektater 

1501 
Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 

1503 

1502 
Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt 

nr 1503 
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1503 
Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emul-

gerade,blandade eller på annat sätt beredda 

1504 
Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fet-

ter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

1507 
Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte ke-

miskt modifierade 

1508 
Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte ke-

miskt modifierade 

1509 
Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt 

modifierade 

1510 

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även 

raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av 

dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509 

1511 
Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt 

modifierade 

1512 
Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, 

även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

1513 
Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, 

även raffinerade men inte kemiskt modifierade 

1514 
Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raf-

finerade men inte kemiskt modifierade 

1515 

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet jojobaolja) 

samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte ke-

miskt modifierade 

1516 

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana 

fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även in-

ternt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade 
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1517 

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegeta-

biliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt 

detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana 

fetter eller oljor enligt nr 1516 

1522 
Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettar-

tade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 

16 
Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vat-

tendjur 

1701 
Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast 

form 

1702 

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i 

fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen el-

ler färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; 

sockerkulör 

1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker 

1801 Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade 

1802 Kakaoskal och annat kakaoavfall 

20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar 

2204 
Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, an-

nan än sådan enligt nr 2009 

Ex 2207 
Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; 

etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt 

Ex 2208 
Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volympro-

cent; sprit, likör och andra spritdrycker 

2209 Ättika 

23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel 
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2401 Råtobak samt avfall av tobak 

4501 
Naturkork, obearbetad, krossad, granulerad eller malen; även som kor-

kavfall 

5301 
Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbe-

gripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

5302 

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; 

blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall 

och riven lump) 

 

an å investeringsstöd för 

Stödtagare: Företag, mikro, små, medel och stora företag verksamma inom livsmedels-

förädling på hela Åland. Sökanden ska uppfylla villkoren enligt LL om rätt 

att utöva näring (1996:47) vilket ska påvisas av sökanden.   

 

 Stöd beviljas inte företag i ekonomiska svårigheter. Ett företag definieras 

vara i svårigheter enligt artikel 2 punkt 18 Kommissionens förordning (EU) 

nr 651/2014 om minst en av följande omständigheter råder: 

 a) I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som fun-

nits i mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansierings-

stöd, små eller medelstora företag inom sju år från deras första kom-mersi-

ella försäljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt 

sunda marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som 

valts ut), om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på 

grund av ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade 

förluster från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som 

en del av företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp 

som överstiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av 

denna bestämmelse avses med ”aktiebolag” särskilt de typer av företag som 

nämns i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU 

(37), och ”aktiekapital” omfattar överkurs om så är relevant. 

 b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat 

ansvar för företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i 

mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansie-ringsstöd, 

små eller medelstora företag inom sju år från deras första kommersiella för-

säljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda mark-

nadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valts ut), om 

över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av ack-

umulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med 

”ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets 

skuld” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga II till direktiv 

2013/34/EU.c) 
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 c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller 

uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insol-

vens på sina fordringsägares begäran. 

 d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat till-

baka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och 

fortfarande omfattas av en omstruktureringsplan. 

 e) I fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, 

där, för de senaste två åren, 

 1. företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 

och 

 2. företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, 

har legat under 1,0 

  

 

 

Form av stöd: Stöd beviljas i form av direkt bidrag. 

 

Ansökningstid: Ansökan kan göras fortlöpande om inte landskapsregeringen särskilt beslu-

tar om ansökningstider.  

 

 En bedömning av ansökningar görs med hjälp av urvalskriterier. Syftet med 

urvalskriterierna är att säkerställa likabehandling av sökande, bättre använd-

ning av ekonomiska resurser och inriktning av åtgärderna mot lanskapsre-

geringens näringspolitiska målsättningar.  

 

 

  

Urvalskriterier poäng viktning summa 

Inverkan på företagets inkomst 

(förändring i företagets inkomst, resultat) 

0-3 0,25 0-0,75 

Inverkan på företagets konkurrens-

kraft 

(inverkan på företagets lönsamhet och 

soliditet, stöder en ökad international-

isering, främjar tillväxt och stärker 

sysselsättningen) 

0-3 0,25 0-0,75 

Inverkan på företagets omgivning 

(användning av förnyelsebara resurser, 

energianvändning) 

0-3 0,20 0-0,60 
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Inverkan på produktionsmiljön 

(innovativt tänkande, nya produkter och 

tjänster eller ny teknik, produktionsme-

tod) 

0-3 0,15 0-0,45 

Inverkan på andra målsättningar 

(samverkan, främja jämställdhet mellan 

könen, likabehandling och icke diskrimi-

nering, tillgänglighet) 

0-3 0,15 0-0,45 

  
Totalt 3 

  
Minimum 2 poäng 

 

 

 Ansökan måste komma upp till minst två poäng och erhålla poäng ur minst 

två kategorier. 

 

Stödintensitet: Stödet beräknas på basen av godkända stödberättigande kostnader för inve-

steringen.  

 

Det maximala investeringsstöd som kan beviljas företag utifrån de godkända 

stödberättigande utgifterna framgår nedan:  

 

 

 

Maximal stödnivå i % 
Sökande Fasta Åland   Skärgård 

Små företag  30   30 

Medelstora företag 20   30 

Stora företag  10   20 

 

Stöd enligt ovanstående nivåer beviljas till företag där bilaga 1 produkter 

förädlas till bilaga 1 produkter. Om bilaga1 produkter förädlas till en pro-

dukt som inte omfattas av bilaga 1 beviljas stöd enligt stödordningen Inve-

steringsstöd, se kapitel ovan 6.1.  

 

Till stora företag på fasta Åland samt i skärgården beviljas stödet i enlighet 

med kommissionens förordning om försumbart stöd. Till SMF företag i 

skärgården kan stöd beviljas utöver gränsen för försumbart stöd om stödni-

vån motsvarande företag på fasta Åland tillämpas. 

 

Det totala beloppet av alla stöd som beviljas i enlighet med kommissionens 

förordning om försumbart stöd s.k. de minimis-stöd enligt EU (nr) 

1407/2014 som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 euro under 

en tre års period. Treårsperioden börjar det beskattningsår då myndigheten 
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för första gången har beviljat företaget stöd. 

  
Ett investeringsstöd till små och medelstora företag får uppgå till högst 7,5 

miljoner euro per företag per investeringsprojekt utifrån Kommissionens 

förordning (EU) nr 651/2014. 

  

Begränsningar: I samband med att stöd beviljas måste hänsyn tas till de eventuella förbud 

eller restriktioner som fastställs i de gemensamma marknadsordningarna. 

I övrigt gäller samma kriterier och villkor, som anges ovan under 6.1 Inve-

steringsbidrag.   
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6.3 Bidrag för företagens internationalisering  

 
Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) (FFS 1144/1991) 18 § 22 pkt. 

Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 

om landskapsgaranti (1988:50). 

Landskapslag om näringsstöd (2008:110). 

Anslag i landskapets årliga budget. 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artik-

larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd 

av mindre betydelse. 

 

Ändamål:  Ändamålet med stödordningen är att sänka tröskeln för internationalisering 

och uppmuntra SMF företag att målmedvetet utveckla sin verksamhet.  

  Stödet är avsett för utvecklande av företagets internationaliseringsfärdig-

heter. Det kan inte beviljas för verksamhet som hänför sig till export, d.v.s. 

för sådan verksamhet som direkt hänför sig till exportmängder, etablering 

av och verksamhet i distributionsnät eller andra löpande kostnader som hän-

för sig till exportverksamhet. 

 

 Stödet kan beviljas för deltagande i mässa eller för genomförande av en 

marknadsundersökning eller en motsvarande utredning om lansering av en 

produkt eller tjänst på nya marknader, men det kan inte beviljas för reklam, 

marknadsföring, försäljning eller andra motsvarande direkta säljfrämjande 

åtgärder och inte för andra utgifter som hör till företagets sedvanliga verk-

samhet. 

 

Stödmottagare: Små och medelstora företag på Åland med förutsättningar att bedriva en 

framgångsrik exportverksamhet utifrån de bransch begränsningar som följer 

av 5.2 gällande försumbart stöd. 

  

Kriterier:  Stöd kan beviljas om företaget har förutsättningar att bedriva en framgångs-

rik exportverksamhet utanför Åland. Företagets exportprodukter/tjänster ska 

vara förädlad på Åland.  

 

  I ansökan ska framkomma motivering för projektet samt de mål som ställs 

vid genomförandet av satsningen. Företaget ska till ansökan bifoga en ge-

nomförbar projekt- och finansieringsplan. 

 

Stödområden: Hela Åland. 

 

Stödform:  Stöd beviljas i form av direkt bidrag.  

 

Stödintensitet: Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till högst 40 % för SMF företag 

och 50 % för mikroföretag av de godkända stödberättigande kostnaderna.  

 

Stöd beviljas inte retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vidtagna före ansökan 
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registrerats hos Ålands landskapsregering med undantag av att förskottsbe-

talningar för kostnader som hör till deltagande i mässor utanför Åland såsom 

anmälningsavgifter, hyra för monter eller utrustning kan godkännas. 

 

Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd enligt Kommissionens för-

ordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 

som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 euro under en tre års 

period.  

    

Stödberättigade kostnader:  

• kostnader för anlitande av marknadsförings-/säljkonsult. Då det är 

fråga om marknadsföringsåtgärder av mera långvarig karaktär kan stöd 

beviljas endast i initialskedet för den aktuella produkten (1 år). Detta 

kan innefatta genomförande av marknadsundersökning, marknadsana-

lys, upprättande av affärsplan/affärsstrategier, planering av och ge-

nomförande av marknadsbearbetning.  

• kostnader för deltagande i utställningar och mässor utanför Åland samt 

förskottsbetalningar som hör till dessa. Förutom de direkta utställ-

nings- och mässkostnaderna utgör även rese-, övernattningskostnader 

samt dagtraktamente, enligt av landskapsregeringen fastställda princi-

per, för maximalt tre anställda per företag godtagbara kostnader.  

 

Se landskapsregeringens vid tidpunkten gällande beslut om stödberättigande kostnader. 

 

Förenklad kostnadsmodell: 

   Vid deltagande i utställningar eller mässa där godkänd totalbudget upp 

   går till maximalt 2 500 euro kan en förenklad kostnadsmodell i form av  

   klumpsumma beviljas. Vid ansökan om utbetalning ska underlag som på 

   visar att projektet genomförts i sin helhet samt en rapport över förverkli 

   gande lämnas in och det beviljade bidraget betalas ut på basen av detta.  

 

Kostnader för företags marknadsföringsprojekt som utförs inom ramen för Visit Ålands r.f.:s ordi-

narie verksamhet är inte godtagbara, med hänvisning till landskapsregeringens årliga understöd till 

föreningen för liknande projekt. 

 

 

 



 27 

6.4 Bidrag till detaljhandeln i skärgården  

 

Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71)   

 Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 

om landskapsgaranti (1988:50). 

Landskapslag om näringsstöd (2008:110) 

Anslag i landskapets årliga budget 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artik-

larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd 

av mindre betydelse. 

 

Ändamål:  Ändamålet med stödet är att bibehålla en god butiksservice i skärgården. 

 

Stödtagare:  Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.  

 

Stödform:  Stöd kan beviljas i form av ett driftsbidrag för verksamhetens årliga kostna-

der på basen av en årlig ansökan samt i form av ett investeringsbidrag som 

ansöks specifikt i samband med enskilda investeringar. 

 

Kriterier: Driftstödet beviljas de livsmedelsbutiker som upprätthåller en verksamhet 

året om. 

 

 Alla butiker är berättigade till en grunddel om 12.700 euro. 

  

Därtill kommer en rörlig andel som uppgår till 1,25 % av livsmedelsförsälj-

ningen. 

 

 I kommuner med två butiker på en och samma ö utbetalas 70 % av stödbe-

loppet till de berörda butikerna. 

 

Investeringsstödet beviljas för sådana investeringar som bedöms som erfor-

derliga för den löpande verksamheten eller för utvidgade och utvecklande av 

verksamheten. 

 

Då ett övertagande av detaljhandelsverksamhet har skett, uträknas det första 

detaljhandelsstödet för den övertagande ägaren utifrån hur många månader 

(del av år) den nya ägaren ägde detaljhandelsverksamheten första året av sitt 

ägande. Detta utgör grunden för storleken på det första detaljhandelsstödet 

som utbetalas till den nya ägaren av detaljhandelsverksamheten. 

 

 

Ansökningstid: Ansökningstiden för det årliga driftsstödet utgår 31.1 för verksamhet året 

innan. Som underlag för ansökan tillämpas senast fastställda bokslut samt 

uppgifter om livsmedelsförsäljningen (moms 14 %). 

 

 Investeringsstödet söks särskilt i samband med enskilda investeringar. 
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Stödintensitet: Investeringsstöd kan beviljas till högst 30 % av de godkända stödberätti-

gande kostnaderna. 

 

 Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd enligt Kommissionens för-

ordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse 

som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 euro under en tre års 

period.  
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6.5 Skärgårdsstöd   

 

Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

 Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel 

samt om landskapsgaranti (1988:50)  

 Landskapslag om näringsstöd (2008:110) 

Anslag i landskapets årliga budget 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av ar-

tiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

på stöd av mindre betydelse. 

 

Ändamål:  Ändamålet med stödet är att stimulera nyföretagande och tillväxt i de 

sex skärgårdskommunerna. 

 

Stödtagare:  Ab, Öb, Kb eller enskilda näringsidkare som avser starta ett nytt företag 

eller aktivera ett befintligt företag i någon av de sex skärgårdskommu-

nerna utifrån de branschbegränsningar som följer av kapitel 5.2 gällande 

försumbart stöd. 

 

  Företagets driftställe ska vara i en av de sex skärgårdskommunerna. 

Verksamhet som bedrivs utanför skärgårdskommunerna undantas. Före-

tag som erhåller stöd enligt stödordning 6.4 ovan kan inte söka skär-

gårdsstöd. 

 

Stödform: Stöd beviljas i form av ett direkt bidrag.  

    

Stödintensitet: Verksamhetsbidraget kan beviljas till maximalt 6.000 euro av företa-

gets faktiska kostnader under maximalt ett år. 

 

 Det beviljade bidraget utbetalas i två rater. Första raten betalas ut direkt 

vid stödets beviljande. Slutraten utbetalas efter inlämnande av godkänt 

bokslut som påvisar att sökanden drivit verksamhet 

 

Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd enligt Kommissionens 

förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 

108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av 

mindre betydelse som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 

euro under en tre års period.  

 

Övrigt:  Ett företag räknas som nystartat om ansökan om stöd inkommer inom 

12 månader efter företagets registrering i handelsregistret. 
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6.6 Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens av arbetskraften  
 

Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om 

landskapsgaranti (1988:50) 

Anslag i landskapets årliga budget 

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 

vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s 1. 

 

Ändamål:  Stödet syftar till att bidra till en ökad samlad kompetens i samhället genom 

att främja livslångt lärande.  

 

 Stöd beviljas inte för utbildning som företagen anordnar för att följa tving-

ande nationella normer för utbildning. 

 

Stödtagare: Företag med fast driftställe på Åland.  

 

Företaget ska ha förutsättningar för lönsam verksamhet, vilket ska dokumen-

teras av sökanden och bedöms utifrån företagets ekonomiska situation som 

helhet med särskilt beaktande av om företaget befinner sig i en upp-start- 

eller expansionsfas.  

 

Ett investeringsstöd beviljas inte till företag i svårigheter. Ett företag defi-

nieras vara i svårigheter enligt artikel 2 punkt 18 Kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014 om minst en av följande omständigheter råder: 

a) I fallet med aktiebolag (utom små eller medelstora företag som fun-

nits i mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansierings-

stöd, små eller medelstora företag inom sju år från deras första kom-mersi-

ella försäljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda 

marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valts ut), 

om över hälften av det tecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av 

ackumulerade förluster. Detta är fallet om avdrag för ackumulerade förluster 

från reserver (och alla andra element som vanligtvis betraktas som en del av 

företagets egna medel) leder till ett negativt ackumulerat belopp som övers-

tiger hälften av det tecknade aktiekapitalet. Vid tillämpningen av denna be-

stämmelse avses med ”aktiebolag” särskilt de typer av företag som nämns i 

bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (37), och 

”aktiekapital” omfattar överkurs om så är relevant. 

b) I fallet med ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat an-

svar för företagets skuld (utom små eller medelstora företag som funnits i 

mindre än tre år eller, när det gäller berättigande till riskfinansie-ringsstöd, 

små eller medelstora företag inom sju år från deras första kommersiella för-

säljning som berättigar till riskfinansieringsinvesteringar enligt sunda 
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marknadsprinciper tillämpade av de finansiella intermediärer som valts ut), 

om över hälften av det bokförda egna kapitalet har försvunnit på grund av 

ackumulerade förluster. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med 

”ett företag där åtminstone några ägare har obegränsat ansvar för företagets 

skuld” särskilt de typer av företag som nämns i bilaga II till direktiv 

2013/34/EU.c) 

c) Om företaget är föremål för ett kollektivt insolvensförfarande eller 

uppfyller kriterierna i nationell lagstiftning för att försättas i kollektiv insol-

vens på sina fordringsägares begäran. 

d) Om företaget har fått undsättningsstöd och ännu inte har betalat till-

baka lånet eller avslutat garantin, eller har fått omstruktureringsstöd och fort-

farande omfattas av en omstruktureringsplan. 

e) I fallet med ett företag som inte är ett litet eller medelstort företag, 

där, för de senaste två åren, 

1. företagets bokföringsmässiga skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 

och 

2. företagets rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, EBITDA, 

har legat under 1,0. 

 

Stödform: Stöd beviljas i form av bidrag  

 

Stödintensitet: Stödet beräknas på basen av godkända stödberättigande kostnader.  

 

Det maximala stöd som kan beviljas företag utifrån de godkända stödberät-

tigande utgifterna framgår nedan:  

 

Maximal stödnivå i % 

   Sökande: 

   SMF   40 

   Stora företag  30 

 

Stödberättigande kostnader:     

Se landskapsregeringens vid tidpunkten gällande beslut om stödberättigande 

kostnader.  

Observera att för företag kan inte förenklade kostnadsmodeller tillämpas. 

 

Stöd till utbildning får uppgå till högst 7,5 miljoner euro per företag  

 per investeringsprojekt utifrån Kommissionens förordning (EU) nr   

 651/2014.  
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Stödet ska ha stimulanseffekt, vilket anses uppfyllt om stödmotta  

 garen har lämnat in en skriftlig ansökan om stöd innan arbetet med  

 projektet eller verksamheten inleds.  
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6.6 Stöd för internationella utvecklingsprojekt  

 

Rättsgrund:  Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt 

om landskapsgaranti (1988:50)  

Anslag i landskapets årliga budget. 

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artik-

larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på 

stöd av mindre betydelse. 

 

Ändamål: Målet med stödet är att stärka näringslivsutvecklingen och utkomstmöjlig-

heterna i landskapet. Nationell finansiering av bl.a. Interreg-projekt, pro-

jekt inom B7, CPMR samt andra projekt av internationell karaktär eller för 

enbart nationellt finansierade utvecklingsprojekt. 

 

Stödtagare:  Företag, kommuner, organisationer, övriga sammanslutningar.  

 

Form av stöd: Stödet beviljas i form av direkta bidrag. 

  

  

Ålands landskapsregering kan bevilja offentlig motfinansiering till åländska partners som avser 

att söka finansiering ur internationella program om projekten bedöms medföra en synnerlig nytta 

för Åland samt ligger i linje med landskapsregeringens politiska målsättningar inom det aktuella 

området. Ansökan om medfinansiering ska göras till Ålands landskapsregering av den åländska 

partnern och innefatta en sammanställning av projektet på svenska innefattande kort projektbe-

skrivning, budget, samt finansiering. 

 

Åländska företag som deltar i europeiska program såsom Eurostars kan beviljas nationell medfi-

nansiering om 50 % dock högst 200.000 euro av de faktiska kostnader som sökanden har och som 

inte har annan finansiering.  

 

Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd enligt Kommissionens förordning (EU) nr 

1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse som ett företag erhåller kan inte överskrida 200.000 

euro under en tre års period. 

 

ANSÖKNINGSPERIODER: 

För projekt som söker finansiering ur Central Baltic INTERREG Programmet 2014- 

2020 finns särskilt fastställda ansökningstider. Landskapsregeringen fastställer sina ansökningsti-

der för den offentliga medfinansieringen för varje period efter det att styrkommittén för Central 

Baltic fastställt programmets ansökningstider. Landskapsregeringens beslut om ansökningstider 

publiceras på landskapsregeringens hemsida.  
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7. PRINCIPERNAS TILLÄMPLIGHET 
 

Dessa principer är tillämpliga på samtliga ansökningar som är inregistrerade efter den 21.12.2017 

samt på samtliga ansökningar som ligger inne för beredning ifråga om de stödnivåer som följer 

av kap 6.1, 6.2 samt 6.3. 

 

 

 

 

 

 


