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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 17 

Brändö Andelshandels ansökan om investeringsstöd. 

ÅLR 2018/2359 

276 N1 

 

Konstaterades att Brändö Andelshandel har inlämnat ansökan om investe-

ringsstöd till landskapsregeringen för investering i utvidgade utrymmen. 

Enligt landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av 

stöd för näringslivets främjande kan investeringsstöd till skärgården bevil-

jas utifrån 30 %, vilket utifrån ovan nämnda investeringsprojekts budget 

skulle betinga till 1.754,51 euro i investeringsstöd. Därmed underskrids 

dock minimibeloppet för bidrag som kan beviljas ett företag, vilket enligt 

landskapsregeringens ovan nämnda principer för handläggning och bevil-

jande av stöd för näringslivets främjande är 2.000 euro. 

 

Konstaterades att sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd 

och att stödet utgör en viktig förutsättning för butikens verksamhet varför 

beslöts bevilja undantag från de nämnda principerna om minimibelopp för 

stöd och godkänna ett beviljande av investeringsstöd om 1.754,51 euro 

enligt bilaga 1, N118E12 och bilaga 2, N118E12. 

 

Bidraget påföres budgetmoment 61000. 

 

 

Nr 18 

Föglöbutiken Ab:s ansökan om investeringsstöd. 

ÅLR 2018/2899 

277 N1 

 

Konstaterades att Föglöbutiken Ab har inlämnat ansökan om investerings-

stöd till landskapsregeringen för förverkligande av investering i handikapp-

ramp. Utifrån landskapsregeringens principer för handläggning och bevil-

jande av stöd för näringslivets främjande samt i enlighet med Kommission-

ens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 kan 20 % beviljas i 

investeringsstöd, vilket utifrån ovan nämnda investeringsprojekts budget 

skulle betinga till 1.068,05 euro i investeringsstöd. Därmed underskrids 

dock minimibeloppet för bidrag som kan beviljas ett företag, vilket enligt 

landskapsregeringens ovan nämnda principer för handläggning och 
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beviljande av stöd för näringslivets främjande är 2.000 euro. 

 

Konstaterades att sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd 

och att stödet utgör en viktig förutsättning för butikens verksamhet varför 

beslöts bevilja undantag från de nämnda principerna om minimibelopp för 

stöd och godkänna ett beviljande av investeringsstöd om 1.068,05 euro 

enligt bilaga 3, N118E12 och bilaga 4, N118E12. 

 

 

Bidraget påföres budgetmoment 61000. 

 

 

 

 

 

 



Kostnadsspecifikation 

Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser

2017

X 2018

Beloppen anges i EURO

Beloppen anges: 

 Exkl. moms  Inkl. moms

Specificera kostnaderna med bilaga

Antal 

personer Belopp Avdrag Kod Godkänd

Lön projektansvarig

Lön projektledare

Lön övriga projektanställda

Lagstadgade lönebikostnader

Ideellt (oavlönat) arbete

Totalt

Resekostnader för egen personal

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Resekostnader för egen personal

Reseförsäkringar

Totalt

Lön eget arbete

- traktamenten

- biljetter (båt, flyg, tåg, buss m.m.)

- kost och logi

- bilersättningar

- hyrbilskostnader

Bilaga

Bilaga 1 till N118E12_15112018 Dnr. ÅLR 2018/2359

Landskapsregeringens 

anteckningar *
Antal 

månader

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Utgifter för egen personal

Bilaga 1
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Utgifter för extern personal

Specificera kostnaderna med bilaga

Antal 

personer Belopp  Avdrag Kod Godkänd

Arvode projektledare

Arvode konsult/rådgivare

Arvode övriga externa projektanställda

Totalt

Administrativa kostnader

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Kontorsmaterial och trycksaker

Bokföringskostnader

Data- och telekommunikation

Postbefordran

Totalt:

Lokalkostnader

Belopp Avdrag Kod Godkänd

El

Värme

Vatten och avlopp

Försäkringar

Lokaltillbehör/inventarier

Städning och renhållning

Reparation och underhåll av lokaler

Övriga lokalkostnader

Hyror

Totalt

Ev. resekostnader extern personal 

specificera nedan

Landskapsregeringens 

anteckningar *
Antal 

månader

Landskapsregeringens 

anteckningar *

- arrenden

- kontorshyror

- hyror för transportmedel

- hyror för maskiner och annan teknisk utrustning

- övriga hyror (specificera nedan)

Landskapsregeringens 

anteckningar *
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Belopp Avdrag Kod Godkänd

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Inköp samt hyra av annan teknisk utrustning

Inköp av andra externa tjänster

Avskrivningar enligt bifogad plan (ej investeringsbidrag)

Totalt

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Byggnadsinvesteringar 5 849,17 5 849,17

Maskininvesteringar

Totalt 5 849,17 € 5 849,17 €

Övriga kostnader

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Möteskostnader

Marknadsföringskostnader

Totalt

Totala projektkostnader 5 849,17 € 5 849,17 €

- övriga förbrukningsinventarier och förbrukn.material 

- dataprogram (ej investeringsbidrag)

- transportinventarier

- reklamtrycksaker och direktreklam

- utställningar och mässor

- film, radio och TV-reklam

- förbrukningsmaterial

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Förplägnad (traktering)

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Investeringar (avser endast 

investeringsbidrag)

- annonsering

- arbetskläder och skyddsmaterial

Varor, material/inventarier och 

vissa köpta tjänster

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Legoarbeten och underentreprenader

Frakter och transporter
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Projektintäkter

Belopp

Deltagaravgifter

Övriga projektintäkter

Totalt

Projektets nettokostnader

Indirekta kostnader

Summa Avdrag Kod Godkänd

Indirekta kostnader totalt

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Namnförtydligande

* Vid bedömningen kan landskapsregeringen dra av ej godtagbara kostnader för projektet

Mariehamn 20.11.2018

Ort och datum

Kenneth Åkergård, finansieringshandläggare

Underskrift

Indirekta kostnader (gemensamma kostnader) är stödberättigande endast under

förutsättning att de är projektrelaterade. Indirekta kostnader bör alltid baseras på faktiska

kostnader som kan härledas ur bokföringen.

Godkänd

En fördelningsnyckel/uträkning måste alltid visas och godkännas i samband med ansökan.

Redogör och specificera därför nedan budgeterade indirekta kostnader samt ange

fördelningsnyckel eller visa beräkningsmetod.

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Bilaga 1
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Postadress Telefon Telefax E-post 

PB 1060 (018) 25000 (018) 19240 registrator@regeringen.ax 

AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

   Bilaga 2 till N118E12_15112018  
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 276 N1 1 (2) 

  
 Datum Dnr 

 15.11.2018 ÅLR 2018/2359 

   
  

 Brändö Andelshandel 

 Brändö by 

 

 22920 BRÄNDÖ  

 

  

  

  
Hänvisning 

Er ansökan registrerad 19.3.2018 

 
Kontaktperson 

Kenneth Åkergård, tel 25281 

 
Ärende 

FINANSIERINGSANSÖKAN  

INVESTERINGSSTÖD 

 

 

Beslut 

Konstaterades att Brändö Andelshandel har inlämnat ansökan om investeringsstöd till 

landskapsregeringen för investering i utvidgade utrymmen. Enligt landskapsregering-

ens principer för handläggning och beviljande av stöd för näringslivets främjande kan 

investeringsstöd till skärgården beviljas utifrån 30 %, vilket utifrån ovan nämnda inve-

steringsprojekts budget skulle betinga till 1.754,51 euro i investeringsstöd. Därmed 

underskrids dock minimibeloppet för bidrag som kan beviljas ett företag, vilket enligt 

landskapsregeringens ovan nämnda principer för handläggning och beviljande av stöd 

för näringslivets främjande är 2.000 euro. 

 

Konstaterades att sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd och att stödet 

utgör en viktig förutsättning för butikens verksamhet varför landskapsregeringen har 

beslutat bevilja undantag från de nämnda principerna om minimibelopp för stöd och 

godkänna ett beviljande av investeringsstöd om 1 754,51 euro. 

 

 

 

Lagrum 

Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och fö-

reskrifter. 

Lagstiftning och principer: 

Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om land-

skapsgaranti (1988:50) 

LL om näringsstöd (2008:110) 

Landskapet Ålands årliga budget 
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Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd 

till näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås moment i land-

skapets budget av den 21.12.2017 

1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Euro-

peiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse*. 

 

*Stöd kan beviljas till företag utan att anmälas till kommissionen i förväg om 

beloppet understiger 200.000 euro under en period på tre år som börjar löpa 

när det första stödet betalas ut. 

  

 Ändringssökande 

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom tjugoen (21) dagar, efter att beslutet 

har mottagits, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I begäran ska Ni 

ange de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Rättelse ska begäras hos 

landskapsregeringen innan besvär kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. 

 

 

 

 

 

 

 

Vicelantråd Camilla Gunell 

 

 

 

 

 

 

Finansieringshandläggare Kenneth Åkergård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR Kostnadsspecifikation 

 Redovisningsblankett 

 

 

 



Kostnadsspecifikation 

Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser

2017

X 2018

Beloppen anges i EURO

Beloppen anges: 

 Exkl. moms  Inkl. moms

Specificera kostnaderna med bilaga

Antal 

personer Belopp Avdrag Kod Godkänd

Lön projektansvarig

Lön projektledare

Lön övriga projektanställda

Lagstadgade lönebikostnader

Ideellt (oavlönat) arbete

Totalt

Resekostnader för egen personal

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Resekostnader för egen personal

Reseförsäkringar

Totalt

Utgifter för egen personal

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Landskapsregeringens 

anteckningar *
Antal 

månader

Bilaga

Bilaga 3 till N118E12_15112018

- traktamenten

- biljetter (båt, flyg, tåg, buss m.m.)

- kost och logi

- bilersättningar

- hyrbilskostnader

Lön eget arbete

Bilaga 1
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Utgifter för extern personal

Specificera kostnaderna med bilaga

Antal 

personer Belopp  Avdrag Kod Godkänd

Arvode projektledare

Arvode konsult/rådgivare

Arvode övriga externa projektanställda

Totalt

Administrativa kostnader

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Kontorsmaterial och trycksaker

Bokföringskostnader

Data- och telekommunikation

Postbefordran

Totalt:

Lokalkostnader

Belopp Avdrag Kod Godkänd

El

Värme

Vatten och avlopp

Försäkringar

Lokaltillbehör/inventarier

Städning och renhållning

Reparation och underhåll av lokaler

Övriga lokalkostnader

Hyror

Totalt

Landskapsregeringens 

anteckningar *

- hyror för transportmedel

- hyror för maskiner och annan teknisk utrustning

- övriga hyror (specificera nedan)

Landskapsregeringens 

anteckningar *

- arrenden

- kontorshyror

Antal 

månader

Ev. resekostnader extern personal 

specificera nedan

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Bilaga 1

Kostnadsspecifikation Version 1.0 sid 2



Belopp Avdrag Kod Godkänd

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Inköp samt hyra av annan teknisk utrustning

Inköp av andra externa tjänster

Avskrivningar enligt bifogad plan (ej investeringsbidrag)

Totalt

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Byggnadsinvesteringar 5 340,26 5 340,26

Maskininvesteringar

Totalt 5 340,26 € 5 340,26 €

Övriga kostnader

Belopp Avdrag Kod Godkänd

Möteskostnader

Marknadsföringskostnader

Totalt

Totala projektkostnader 5 340,26 € 5 340,26 €

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Legoarbeten och underentreprenader

Frakter och transporter

Varor, material/inventarier och 

vissa köpta tjänster

- förbrukningsmaterial

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Förplägnad (traktering)

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Investeringar (avser endast 

investeringsbidrag)

- annonsering

- arbetskläder och skyddsmaterial

- reklamtrycksaker och direktreklam

- utställningar och mässor

- film, radio och TV-reklam

- dataprogram (ej investeringsbidrag)

- transportinventarier

- övriga förbrukningsinventarier och förbrukn.material 

Bilaga 1
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Projektintäkter

Belopp

Deltagaravgifter

Övriga projektintäkter

Totalt

Projektets nettokostnader

Indirekta kostnader

Summa Avdrag Kod Godkänd

Indirekta kostnader totalt

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Godkänd

En fördelningsnyckel/uträkning måste alltid visas och godkännas i samband med ansökan.

Redogör och specificera därför nedan budgeterade indirekta kostnader samt ange

fördelningsnyckel eller visa beräkningsmetod.

Indirekta kostnader (gemensamma kostnader) är stödberättigande endast under

förutsättning att de är projektrelaterade. Indirekta kostnader bör alltid baseras på faktiska

kostnader som kan härledas ur bokföringen.

Namnförtydligande

* Vid bedömningen kan landskapsregeringen dra av ej godtagbara kostnader för projektet

Mariehamn 20.11.2018

Ort och datum

Kenneth Åkergård, finansieringshandläggare

Underskrift

Landskapsregeringens 

anteckningar *

Bilaga 1
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Postadress Telefon Telefax E-post 

PB 1060 (018) 25000 (018) 19240 registrator@regeringen.ax 

AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

   Bilaga 4 till N118E12_15112018  
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 277 N1 1 (2) 

  
 Datum Dnr 

 15.11.2018 ÅLR 2018/2899 

   
  

 Föglöbutiken Ab 

 Tingsvägen 6 

 

 22710 FÖGLÖ  

 

 

  
Hänvisning 

Er ansökan registrerad 10.4.2018 

 
Kontaktperson 

Kenneth Åkergård, tel 25281 

 
Ärende 

FINANSIERINGSANSÖKAN  

INVESTERINGSSTÖD 

 

 

Beslut 

Konstaterades att Föglöbutiken Ab har inlämnat ansökan om investeringsstöd till land-

skapsregeringen för förverkligande av investering i handikappramp. Utifrån land-

skapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd för näringslivets 

främjande samt i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 

17 juni 2014 kan 20 % beviljas i investeringsstöd, vilket utifrån ovan nämnda investe-

ringsprojekts budget skulle betinga till 1.068,05 euro i investeringsstöd. Därmed un-

derskrids dock minimibeloppet för bidrag som kan beviljas ett företag, vilket enligt 

landskapsregeringens ovan nämnda principer för handläggning och beviljande av stöd 

för näringslivets främjande är 2.000 euro. 

 

Konstaterades att sökanden i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd och att stödet 

utgör en viktig förutsättning för butikens verksamhet varför landskapsregeringen har 

beslutat bevilja undantag från de nämnda principerna om minimibelopp för stöd och 

godkänna ett beviljande av investeringsstöd om 1.068,05 euro. 

 

 

Finansiering 

Anslagen får användas som finansiering av de kostnader i ovan nämnda projekt, som 

anses stödberättigande, projektrelaterade och betalda under tiden 10.4 - 31.12.2018. 

 

De av landskapsregeringen stödberättigande utgifterna framgår av bifogad bilaga: 

kostnadsspecifikation. Avvikelser av betydelse från den inlämnade projektplanen 

måste meddelas och godkännas av landskapsregeringen. 

 

 

 

 



 2 (4) 
Ändring av finansieringsbeslut och projektplan 

Om projektet ej kan genomföras enligt godkänd projektbeskrivning, bör landskapsre-

geringen kontaktas så tidigt som möjligt. En ändringsansökan gällande väsentliga änd-

ringar görs skriftligen till Ålands landskapsregering. 

 

Ändringsbegäran kan godkännas efter ansökan under förutsättning att kostnaderna är 

förenliga med godkänd projektbeskrivning och under förutsättning att totalbudgeten 

inte överskrids. 

 

 

Utbetalning, uppföljning och rapportering 

Landskapsregeringen betalar ut stödet mot ansökan från stödmottagaren på särskild 

blankett. Utbetalning sker som regel i efterskott. Stödet täcker mervärdesskatt endast 

där denna uppkommer som verklig kostnad. Verifikationer och övrigt bokförings-

material för de redovisade kostnadsposterna ska insändas till landskapsregeringen. An-

sökan om utbetalning ska undertecknas av behörig person.  

 

Stödet utbetalas till av stödmottagaren i ansökan meddelat bankkonto. Stödmottagaren 

ska inlämna ansökan om utbetalning av stöd senast den 31.12.2018.  

 

 

Återkrav av beviljat stöd 

 Det beviljade stödet jämte ränta kan helt eller delvis återkrävas till landskapet 

a om stödmottagaren använt bidragsmedlen på annat sätt än för avsett ända-

mål, 

b om stödmottagaren i sin ansökan om stöd eller utbetalning på någon väsent-

lig punkt lämnat felaktiga uppgifter eller hemlighållit uppgifter som i vä-

sentlig grad skulle inverkat på beviljandet eller på utbetalningen av stödet, 

c om stödmottagaren inte iakttagit eventuella villkor i beslutet beträffande det 

beviljade bidraget, 

d om stödmottagaren vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material 

som behövs för övervakningen eller vägrat att i tillräcklig utsträckning 

hjälpa till med granskningen, eller 

e            om förutsättningarna för beviljandet av stödet väsentligt har förändrats. 

f vid investeringsstöd: om stödmottagaren inom fem år efter att stödet betalats 

ut utan vägande skäl inställt eller i väsentlig grad inskränkt den verksamhet 

som ligger till grund för stödet. 

 

 Om brott vid utverkande av stöd som anges i detta beslut och om missbruk av stödet 

stadgas i strafflagen (FFS 39/1889). 

 

Lagrum 

Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och fö-

reskrifter. 

Lagstiftning och principer: 

Självstyrelselag för Åland (ÅFS 71/1991) 18 § 22 p 

Näringsstödslag för landskapet Åland (ÅFS 110/2008) 

Vid samtliga stödformer gäller LL om lån, räntestöd och understöd ur land-

skapets medel samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988) 

LL angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphand-

ling (ÅFS 43/1994), ändrad genom ÅFS 50/2007 

LF om offentlig upphandling (ÅFS 101/1998) 

Landskapet Ålands årliga budget 

Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till 

näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås moment i land-
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skapets budget av den 9.9.2014, där punkt 6.6 som berör detaljhandeln 

i skärgården uppdaterades 15.3.2016 

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*. 

 

*Stödet betraktas som ett försumbart stöd och kan beviljas till företag utan att 

anmälas till kommissionen i förväg om beloppet understiger 200 000 euro 

under en period på tre år som börjar löpa när det första stödet betalas ut. 

 

 Ändringssökande 

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom tjugoen (21) dagar, efter att beslutet 

har mottagits, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I begäran ska Ni 

ange de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Rättelse ska begäras hos 

landskapsregeringen innan besvär kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. 

 

Lagrum 

Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och fö-

reskrifter. 

Lagstiftning och principer: 

Självstyrelselag för Åland (1991:71) 

LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om land-

skapsgaranti (1988:50) 

LL om näringsstöd (2008:110) 

Landskapet Ålands årliga budget 

Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till 

näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås moment i land-

skapets budget av den 21.12.2017 

1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Euro-

peiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse*. 

 

*Stöd kan beviljas till företag utan att anmälas till kommissionen i förväg om 

beloppet understiger 200.000 euro under en period på tre år som börjar löpa 

när det första stödet betalas ut. 

  

 Ändringssökande 

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom tjugoen (21) dagar, efter att beslutet 

har mottagits, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I begäran ska Ni 

ange de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Rättelse ska begäras hos 

landskapsregeringen innan besvär kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. 

 

 

 

 

 

Vicelantråd Camilla Gunell 

 

 

 

 

Finansieringshandläggare Kenneth Åkergård 
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