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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 20 

Tillägg till landskapsregeringens bidrag till detaljhandeln i 

skärgården. 

ÅLR 2018/10361 

 

Beslöts fastställa principer enligt bilaga 1, N118E14. 

 

Principerna tillämpas i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 

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

Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse under för-

utsättning att medel härför godkänns av Ålands lagting under moment 

61000 näringslivets främjande i förslag till budget för landskapet Åland 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 till N118E14_18122018 

 

Tillägg till landskapsregeringens bidrag till detaljhandeln i skärgården  

 

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 trygga tillgången på färskvaror 

 

Stödtagare: Livsmedelsbutiker i skärgården. 

 

Stödform: Stödet beviljas i form av ett driftsbidrag för verksamhetens årliga 

kostnader för att trygga tillgången på färskvaror. 

 

 Stödet beviljas de livsmedelsbutiker med verksamhet året runt som 

tidigare nyttjat de färskvarutransporter som omfattats av 

landskapsregeringens upphandling gällande varutransporter i 

skärgården.  

 

Ansökan: En fritt formulerad ansökan innefattande uppgifter om butikens behov 

och uppskattade kostnader för år 2019 lämnas in senast 11 januari 2019.  

Bidraget fördelas per butik utifrån omsättningen för i första hand 

perioden 1.1.2019-30.4.2019. Beslut om fördelning fattas i januari 2019 

när landskapsregeringens förslag till budget för år 2019 är godkänd av 

Ålands lagting. Bidraget utbetalas i januari 2019 som en klumpsumma i 

syfte att trygga finansieringen av färskvarutransporterna i enlighet med 

givna offerter inklusive färjavgifter.  

 

Stödintensitet: Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd enligt Kommissionens 

förordning (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.  Detta omfattar stöd till detaljhandeln, stöd för 

butikernas investeringar samt stöd för företagens internationalisering och 

eventuellt statligt stöd inom Central Baltic programmet. 

 

 

Uppföljning:  Inom januari och mars hålls uppföljningsmöten mellan 

landskapsregeringen och berörda butiker för att följa med hur förfarandet 

fungerar i praktiken. Ett uppföljningsmöte hålls mellan 

landskapsregeringen och berörda butiker inom januari månad 2019 för 

att följa upp hur förfarandet fungerar i praktiken och där butikerna inom 

 respektive linje kan meddela hur man ser på perioden efter den 1.5.2019.  
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