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Beslut
Beslöts fastställa reviderade principer i enlighet med bilaga 1, N122E18.
Samtidigt upphävs principerna gällande stöd till detaljhandeln i skärgården av den
25.2.2022.

Bilaga 1, N122E18

Bidrag till detaljhandeln i landsbygds- och skärgårdskommunerna
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 artiklarna 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 och på
landsbygden.

Stödtagare: Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt samt butiker på
landsbygden med verksamhet året om där butiken ligger i ett landsbygdsområde (kommun)
med färre än 1000 invånare, där butiken är verksam året och butikens avstånd till närmaste
dagligvarubutik är minst 10 km (med bilväg) eller butiken annars är svårtillgänglig.

Stödform: Stöd kan beviljas i form av ett driftsbidrag för verksamhetens årliga kostnader 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. Grunddelens storlek är beroende av
befolkningsmängden på den ö/landsbygdsområde (kommun) den aktuella butiken är
belägen. En befolkning på 300 personer eller fler innebär en grunddel om 13.700 euro och en
befolkning understigande 300 personer 17.700 euro.
Därtill kommer en rörlig andel som uppgår till 1,25 % av livsmedelsförsäljningen.
I kommuner med två butiker på en och samma ö utbetalas 70 % av stödbeloppet till de
berörda butikerna.
Investeringsstödet beviljas för sådana investeringar som bedöms som erforderliga 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.

Stödintensitet: Investeringsstöd kan beviljas till högst 30 % av de godkända
stödberättigande 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.

Övriga villkor:
De nya principerna tillämpas på ansökningar om driftsstöd för verksamhet 2021 gällande
butiker på landsbygden. Principerna om investeringsstöd är tillämpliga på ansökningar som
inkommer och registrerats hos Ålands landskapsregering efter den 17.6.2022. 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 liknande.
Minimibelopp för ett bidrag som kan beviljas ett företag är 2.000 euro.
I övrigt gäller de allmänna kriterier och villkor för företagsstöd som följer av
Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd för näringslivets
främjande avseende näringsavdelningens förvaltningsområde i landskapets budget av den
21.12.2017.

