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Nr 24 

Principer för tillfälligt likviditetsstöd. 

ÅLR 2020/2374 

      

Beslut 

Beslöts förlänga ansökningstiden för tillfälligt likviditetsstöd till 30.11.2021. Stöd beviljas 

senast den 31 december 2021 under förutsättning att ansökningshandlingarna är 

kompletta. Rapporteringstidpunkten är senast 31.5.2022 för de bidrag som beviljats efter 

1.6.2021. I övrigt gäller samma villkor som fastställdes av landskapsregeringen den 

15.12.2020. 

 

Nr 25 

Principer för tillfällig landskapsgaranti för likviditetslån 

med anledning av covid 19-utbrottet. 

ÅLR 2020/5428 

 

Beslut 

Beslöts förlänga ansökningstiden till 30.11.2021. En landskapsgaranti beviljas senast den 

31 december 2021 under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. I övrigt 

gäller samma villkor som fastställdes av landskapsregeringen den 15.12.2020. 

 

Nr 26 

Principer för tillfälligt utökat likviditetsstöd. 

ÅLR 2020/3761 

 

Beslut 

Beslöts förlänga ansökningstiden till 30.11.2021. Det 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”. Stöd beviljas senast den 31 december 2021 under förutsättning att 

ansökningshandlingarna är kompletta.  Rapporteringstidpunkten är senast 31.5.2022 för 

de bidrag som beviljats efter 1.6.2021. I övrigt gäller samma villkor som fastställdes av 

landskapsregeringen den 15.12.2020. 
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Nr 27 

Principer för tilläggsstöd för logiverksamhet. 

ÅLR 2021/818 

 

Beslut 

Beslöts förlänga ansökningstiden till 30.11.2021. 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”. Stöd beviljas senast den 31 

december 2021 under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta.  

Rapporteringstidpunkten är senast 31.5.2022 för de bidrag som beviljats efter 1.6.2021. I 

övrigt gäller samma villkor som fastställdes av landskapsregeringen den 15.12.2020. 
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