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LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER, 

ÅTGÄRD TEKNISKT STÖD 

 

Tillämpningsområde 

Följande regler kommer att tillämpas för finansiering av åtgärden tekniskt stöd inom ramen 

för landskapets strukturfondsprogram ”Entreprenörskap och kompetens” 2014-2020 med 

finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden,  

landskapets operativa program för fiskerinäringen på Åland 2014-2020 med finansiering från 

Europeiska havs- och fiskerifonden samt Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 

med finansiering från Europeiska jordbruksfonden. 

Stödberättigande kostnader är sådana kostnader som föranleds av beredning, förvaltning, 

uppföljning och utvärdering av samt information och kommunikation om och  övervakning av 

programmet. Med det tekniska stödet kan ovan nämnda åtgärder finansieras även under de 

föregående och de följande programperioderna. Från det tekniska stödet kan ersättas sådana 

kostnader för datasystem som föranleds av förvaltningen av strukturfonderna och som 

förvaltningsmyndigheten godkänner för finansiering. 

 

Utgifter är stödberättigande om de har uppkommit för att genomföra projektet, är skäliga, är 

förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, uppfyller de villkor som angetts i 

stödbeslutet, och antingen kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, 

bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god 

redovisningssed. De kostnader som betalas från programmets tekniska stöd är 

stödberättigande från början av programperioden. 

 

Konkurrensutsättning och upphandling ska genomföras i enlighet med landskapsregeringens 

fastställda regler för upphandling.   

 

Landskapsregeringen kan genomföra tekniska stödåtgärder tillsammans med flera fonder. I 

dessa fall ska endast den kostnadsandel som använts för att genomföra den gemensamma 

åtgärden och som överensstämmer med relevant fond berättiga till stöd för finansiering ur 

respektive fond. Landskapsregeringen ska se till att  

 

a) den andel av kostnaderna som är avsedd för gemensamma åtgärder debiteras 

motsvarande fond på ett rimligt och kontrollerbart sätt, och  

b) att någon dubbelfinansiering av kostnaderna inte förekommer. 

 

Andra indirekta kostnader än en fördelning mellan fonderna godkänns inte.  

 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt är en stödberättigande utgift om den utgör en slutlig kostnad för 

stödmottagaren. Mervärdesskatt som på något sätt är återvinningsbar kan inte anses vara 

stödberättigande även om den de facto inte återvinns av stödmottagaren.  
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1. Personalutgifter 

 

Anställdas lönekostnader inkl. arbetsgivarprestationer i form av skatter och avgifter som 

baserar sig på lag eller tjänste- eller arbetskollektivavtal är stödberättigande utgifter till sitt 

fulla värde inom ramen för det godkända finansieringsbeslutet. Semesterlöner och 

semesterpenning är stödberättigande utgifter då de upparbetats samt utbetalats under 

projektperioden. Resultatpremier, naturaförmåner och bonusar är inte stödberättigande 

utgifter. Då projektet kräver nyanställningar förutsätts det ske genom utannonsering. En 

utannonsering skall i första hand ske på Ålands Arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighets hemsida men om så är ändamålsenligt även i någon av 

lokaltidningarna eller i massmedia utanför landskapet.  

 

2. Resekostnader 

 

Resekostnader och traktamenten kan godkännas i enlighet med gällande kollektivavtal för 

landskapsregeringen.  

 

 

3. Inköp av tjänster 

 

Kostnader för inköp av tjänst är en stödberättigande utgift under förutsättning att förvärvet 

skett från en utomstående part. På fakturorna eller på en särskild specifikation från 

leverantören ska antal nedlagda timmar, timkostnad, när tjänsten utförts, vem som utfört 

tjänsten och vad den externa tjänsten består av framgå.  

 

Inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden samt Europeiska jordbruksfonden kan vid 

inköp av sakkunnigtjänster/experttjänster, där arvodet baseras på faktiska direkta 

lönekostnader samt eventuella till de hörande sidokostnader för löner och administrativa 

kostnader, en schablon om högst 15 % av de direkta personalutgifterna godkännas som 

stödberättigande. 

 

 

4. Övriga direkta kostnader 
Utgifter för möten i övervakningskommittéerna och underkommittéerna som gäller 

genomförandet av åtgärder är stödberättigande. Dessa utgifter kan även omfatta kostnader för 

experter och andra deltagare i dessa kommittéer om deras närvaro är nödvändig för att 

åtgärden ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Mötesarvoden är inte stödberättigande i 

det fall deltagandet utförs inom tjänsten (mötesdeltagaren erhåller lön från sin normala 

anställning för deltagande i mötet) I övriga fall då mötet utförs utan erhållande av lön utgör 

dock ett arvode i enlighet med gällande kollektivavtal för landskapsregeringen en 

stödberättigande utgift. Mötesarvoden ska alltid verifieras med mötesprotokoll  

 

Kostnaderna för förplägnad kan vara stödberättigande utgifter under förutsättning att de är 

projektrelaterade och skäliga. 

 

Marknadsföringskostnader och kostnader för inköp av utrustning som bedöms erforderliga för 

administration, kontroll eller övervakning kan vara en stödberättigande utgift. 

 

Hyror för verksamhetslokaler och möteslokaler kan vara en stödberättigande utgift men 

förutsätter att det är en direkt kostnad, bedöms som projektrelaterade och nödvändiga för 

projektets genomförande  
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Kostnader för gåvor, vilka bedöms av landskapsregeringen som projektrelaterade och 

godkänts i samband med det enskilda stödbeslutet är stödberättigande utgifter under 

förutsättning att gåvans värde är under 50 euro. 

 

Avbrytande av utbetalning och återkrav av utbetalt stöd 

 

Om beslutet, villkoren eller tillämplig lagstiftning inte iakttas har landskapsregeringen rätt att 

avbryta utbetalningen och besluta att ingen ytterligare finansiering skall utbetalas. 

Landskapsregeringen kan vidare besluta att redan utbetalda belopp skall återkrävas helt eller 

delvis, om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 100 euro behöver det inte 

återbetalas. 

 

 

Förutom ovan angivna regler kan ytterligare anvisningar ges i de enskilda stödbesluten, 

de nationella stödordningarna, EU:s rättsakter eller i de programspecifika dokumenten.  

 


