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Tilläggsstöd till logiverksamhet 

A. till företag som tidigare beviljats tillfälligt eller tillfälligt 

    utökat likviditetsstöd 

B. krisstöd till logiverksamhet 

 

Ålands landskapsregering har den 29 januari 2021 fastställt följande principer för beviljande av tillägg till 

stödåtgärden tillfälligt likviditetsstöd (24.3.2020) eller tillfälligt utökat likviditetsstöd (15.5.2020) till logiföretag 

med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats negativt till följd av 

restriktioner på grund av COVID-19 utbrottet. 

Ansökan om ett tilläggsstöd inlämnas till landskapsregeringens registrator från den första februari 2021. 

Sista ansökningsdag är 30 november 2021 enligt landskapsregeringens beslut den 2 juni 2021.  

 

Motivering  

Tilläggsstödet till logiverksamhet är avsett att uppmuntra företagen till anpassning av verksamheten för att 

hitta nya kunder genom bl.a. marknadsföring och affärsutveckling. 

För företag verksamma inom logiverksamhet har pandemin slagit särskilt hårt med stora negativa 

konsekvenser för utvecklingen för gästnätter på kommersiella boendeanläggningar på Åland. Totalt under 

högsäsongen, perioden maj till och med augusti 2020, har antalet övernattningar minskat med 60 procent 

jämfört med samma period 2019. 

 

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 och Ålands budget för år 2021 

 

Stödtagare 

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

samfund med fast driftställe på Åland som bedriver logiverksamhet inom turismsektorn såsom huvudsaklig 

verksamhet. Till logiverksamhet räknas stuguthyrning, B&B, gästhem, pensionat, hotell och därtill hörande 

fastigheter. Byggnad som företagaren själv bor i kan inte stödas såtillvida det inte är klart avgränsade 

utrymme inom B&B.  
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Sökande ska uppfylla villkoren enligt landskapslagen om rätt att utöva näring (1996:47), vilket ska påvisas av 

den sökande. 

 

A. Villkor för tilläggsstöd till logiverksamhet 

Sökanden ska ha beviljats ett tillfälligt eller tillfälligt utökat likviditetsstöd av landskapsregeringen på basen 

av en beviljad likviditetskredit hos ett kreditinstitut (bank). Sökanden ska påvisa att 100 % av beviljad kredit 

har lyfts.  

 

Sökanden ska bedriva uthyrning på korttidsbasis (turism).  

 

Sökanden ska påvisa att den marknadsfört sig utanför Åland de tre senaste åren och avser att vidta 

marknadsförings- eller investeringsåtgärder under år 2021. 

 

Sökanden ska påvisa att verksamheten utvecklats genom en beskrivning av genomförda investeringar. 

Stödet beviljas senast den 30 juni 2021 under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. 

 

Stödform  

Direkt bidrag. 

 

Stödintensitet 

Stöd kan beviljas som ett tillägg om 20 procentenheter utöver de 20 % i tillfälligt eller tillfälligt utökat 

likviditetsstöd som sökanden beviljats på basen av beviljad likviditetskredit.  

 

Kumulering med andra bidrag  

Det beviljade tillägget samt det tidigare beviljade likviditetsstödet eller utökade likviditetsstödet får inte 

överstiga 1.800.000 euro. Stöd som beviljats av statliga myndigheter såsom kostnadsstödet ska också 

inräknas i det maximala beloppet om 1.800.000 euro om stödet grundar sig på den av kommissionen 

godkända notifieringen ”Statligt stöd SA. 56995 (2020/N) – Finland”. (maximitaket justerat enligt 

landskapsregeringens beslut den 2 juni 2021.) 

 

Stödet utbetalas direkt efter landskapsregeringens beslut om beviljat tillägg. 

 

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.  
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B. Särskilda villkor för krisstöd till logiverksamhet 

Stöd kan beviljas om sökanden har nekats en likviditetskredit av ett kreditinstitut, under förutsättning att en 

ny kapitalinsats tillförs företaget (kapitallån efterställt andra lån).  

 

Stödet uppgår till 40 % av tillfört kapital till företaget. Kapitalinsatsen får inte tillföras från ett annat av 

ägarens bolag, inte heller från ett intressebolag där stödmottagaren kan utöva ett betydande inflytande. 

För att påvisa varaktigheten av kapitalet ska sökanden årligen inlämna företagets fastställda bokslut till 

landskapsregeringen fram till och med 2026.  

 

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 tilläggsstöd till logiverksamhet (A och B) kan inlämnas fortlöpande fram till och med den 30 

november 2021 till landskapsregeringens registratur på nedanstående adress för att kunna beaktas: 

Ålands landskapsregering 

PB 1060 

AX-22111 MARIEHAMN 

registrator@regeringen.ax 

 

Ansökan ska innefatta 

− grunduppgifter om företaget inklusive utbetalningsuppgifter.  
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A. Gällande tilläggsstöd till företag som tidigare beviljats 

tillfälligt eller tillfälligt utökat likviditetsstöd 

− en redogörelse från kreditinstitut om storleken på lyft likviditetskredit  

− bokslut för de tre senaste åren, uppdaterad nulägesanalys och prognos för 2021 

− beskrivning av:  

• marknadsföringsinsatser de senaste 3 åren, 

• hur företagets digitala närvaro ser ut samt om login är digitalt bokningsbar,  

• inom vilka områden kompetenshöjande insatser för personal har gjorts de tre senaste åren,  

• vilka investeringar och standardhöjningar som gjorts de senaste tre åren 

− vilka sälj-, marknadsförings- och investeringsinsatser som kommer att göras under år 2021 

 

B. Gällande krisstöd  

− avslag på låneansökan från kreditinstitut 

− intyg över kapitaltillskott och uppdaterad ägarstruktur 

− bokslut för de tre senaste åren, nulägesanalys och prognos för 2021 

− beskrivning av:  

• marknadsföringsinsatser de senaste 3 åren, 

• hur företagets digitala närvaro ser ut samt om login är digitalt bokningsbar,  

• inom vilka områden kompetenshöjande insatser för personal har gjorts de tre senaste åren,  

• vilka investeringar och standardhöjningar som gjorts de senaste tre åren 

− vilka sälj-, marknadsförings- och investeringsinsatser som kommer att göras under år 2021. 

 

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 

För små och medelstora företag (SMF) kan stödet komma att delfinansieras ur Ålands strukturfondsprogram 

2014-2020 och Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF under förutsättning att kommissionen 

godkänner förfarandet.  

 

Budget 

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. 
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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. 

 

 


