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  ÅLR 2020/3761 

Tillfälligt utökat likviditetsstöd 

Ålands landskapsregering har den 15 maj 2020 fastställt följande principer för beviljande av 

ett tillfälligt utökat likviditetsstöd till företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig 

lönsam verksamhet men vilka drabbats negativt till följd av undantagsförhållandet i hela 

Finland pga COVID-19 utbrottet. Stödordningen tillämpas på ansökningar från företag som 

har beviljats likviditetskredit i bank från den 16.3.2020 och därefter. Stödordningen omfattar 

samma kriterier och villkor, med undantag av maximalt bidragsbelopp som den stödordning 

om tillfälligt likviditetsstöd som landskapsregeringen antog den 24.3.2020 på basen av 

kommissionens förordning om försumbart stöd. 

Ansökan om utökat likviditetsstöd inlämnas till landskapsregeringens registrator från 

18.5.2020. Stödordningen tillämpas även på de ansökningar om tillfälligt likviditetsstöd som 

finns registrerade på landskapsregeringen som öppna ärenden. Sista ansökningsdag är 

30.11.2020. Ansökningstiden har förlängts till 31.5.2021 genom Lr beslut 15.12.2020. 

Motivering  

Stödet är avsett att mildra effekterna av COVID-19 utbrottet som har klassats som en pandemi 

med risk för stor smittspridning. Utöver de omedelbara effekterna på rörlighet och handel 

påverkar dessa exceptionella händelser också verksamhetsförutsättningarna för små och 

medelstora företag samt stora företag inom alla sektorer.  

De olika åtgärder som vidtagits av staterna, såsom fysiska distanseringsåtgärder, 

reserestriktioner, karantäner och nedstängningar av verksamhet är avsedda att begränsa 

effekterna av utbrottet. Dessa åtgärder har emellertid en omedelbar effekt på både efterfrågan 

och utbudet av varor och tjänster och drabbar såväl exporterande som 

hemmamarknadsorienterade åländska företag och anställda särskilt inom transport- och 

turismsektorn. Beroendet av den för Åland så viktiga sjöfarten har snabbt visat 

spridningseffekter till landbaserade branscher.  

Den exceptionella karaktären av COVID-19 utbrottet innebär svårigheter för företagen som 

inte har kunnat förutses, de är av en betydande omfattning och sätter företagens normala 

marknadsförhållanden ur spel. Även bärkraftiga företag som är väl förberedda på de risker 

som är förknippade med den normala affärsverksamheten måste kämpa under dessa 

exceptionella omständigheter, i en sådan grad att deras livskraft kan undermineras. 

Rättsgrund 

Självstyrelselag (1991:71) för Åland 

Näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland   

Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt om 

landskapsgaranti 



   

Fördraget om EU:s funktionssätt, artikel 107 (3)(b) 

Kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin 

under det pågående utbrottet av covid-19, C (2020) 1863 slutlig, punkt 3.1. 

Statligt stöd SA. 56995 (2020/N) - Finland 

Anslag i landskapet Ålands andra tilläggsbudget för år 2020 

Stödtagare 

Sökande kan vara enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag 

och övriga samfund med fast driftställe på Åland.  

Sökande ska uppfylla villkoren enligt landskapslagen om rätt att utöva näring (1996:47), 

vilket ska påvisas av den sökande. 

Stöd beviljas inte företag verksamma inom primärnäringarna (jordbruk, fiskerisektorn och 

skogsbruk). Stöd beviljas inte heller till mikroföretag som är verksamma inom förädling och 

saluföring av jordbruksprodukter som omfattas av statsrådets förordning om temporärt 

understöd till företag på landsbygden (367/2020) 

Stöd som beviljas företag som är verksamma inom förädling och saluföring av 

jordbruksprodukter är villkorat av att det inte helt eller delvis överförs till primärproducenter, 

och det fastställs inte på grundval av priset på eller kvantiteten av produkter som köps in från 

primärproducenter eller släpps ut på marknaden av de berörda företagen. 

Villkor 

Sökande ska påvisa en från och med 16 mars 2020 beviljad likviditetskredit hos ett 

kreditinstitut (bank). 

Sökande får inte ha varit i ekonomiska svårigheter per den 31.12.2019 utan 

likviditetsproblemen har uppkommit under år 2020 till följd av de åtgärder som vidtagits med 

anledning av undantagsförhållandet i Finland pga COVID-19 utbrottet.  

Ett företag definieras vara i svårigheter enligt artikel 2 punkt 18. Kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014. 

Stödet beviljas senast den 31 december 2020 under förutsättning att ansökningshandlingarna 

är kompletta. Stöd beviljas senast 30.6 2021, Lr beslut 15.12.2020. 

Stödform  

Direkt bidrag 

Stödintensitet 

Stöd kan beviljas till maximalt 20 % av beviljad likviditetskredit, dock högst 800.000 euro. 

Bidragsbeloppet får inte överstiga det lyfta kreditbeloppet. Sökanden ska senast 30.6.2021 

rapportera till landskapsregeringen om lyft kredit. Rapporteringstidpunkten är senast 

31.12.202 för de bidrag som beviljats efter 15.12.2020. LR beslut 15.12.2020. 



   

Stödet utbetalas direkt efter landskapsregeringens beslut om beviljat likviditetsstöd. 

Ett stöd beviljat enligt denna stödordning får kumuleras med andra stöd enligt kommissionens 

meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det 

pågående utbrottet av covid-19 såtillvida att relevanta tröskelvärden iakttas.  

Tillsyn och kontroll 

Landskapsregeringen har rätt att utöva tillsyn och kontroll i enlighet med vad som föreskrivs i 

näringsstödslagen (2008:110) samt landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd 

ur landskapet medel samt om landskapsgaranti. 

Återkrav 

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 landskapsgaranti 

samt näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland. 

Ansökan 

En ansökan om likviditetsstöd kan inlämnas fortlöpande fram till och med den 30 november 

2020 31.5.2021 (Lr beslut 15.12.2020) till landskapsregeringen registratur på nedanstående 

adress för att kunna beaktas: 

Ålands landskapsregering 

Självstyrelsegården 

Strandgatan 37 

22100 Mariehamn 

registrator@regeringen.ax 

Ansökan ska innefatta intyg från banken om beviljad likviditetskredit, grunduppgifter om 

företaget inklusive utbetalningsuppgifter samt kopia på det underlag som lämnats för 

likviditetskrediten såsom en nulägesanalys, handlingsplan för 2020 och prognos samt bokslut. 

Offentliggörande av information 

Enligt kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för 

ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C (2020) 1863 slutlig måste 

medlemsstaterna offentliggöra relevant information om varje individuellt stöd som beviljas på 

den övergripande webbplatsen för statligt stöd inom 12 månader från beviljandet. 

Delfinansiering 

Till de delar åtgärder kommer att delfinansieras med finansiering från EU:s fonder kommer 

gällande regelverk för respektive fond att respekteras. Detta kan gälla Coronavirus Response 

Investment Initiative (CRII) samt Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. 

Budget 

mailto:registrator@regeringen.ax


   

Bidrag som beviljas med stöd av denna stödordning kan beviljas till ett sammanlagt belopp 

om högst 10 miljoner euro enligt godkänt anslag i landskapets budget. 

 

Rättelse / besvär 

En sökande som är missnöjd med ett beslut om stöd kan, inom 21 dagar efter det att sökanden 

har mottagit beslutet, skriftligen lämna ett rättelseyrkande till landskapsregeringen. 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 hos Ålands förvaltningsdomstol. 


