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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 18  

Kökar Handelscenter Ab:s anhållan om stöd till detaljhan-

deln i skärgården. 

ÅLR 2015/6737 

219 N12 

 

 

Konstaterades att Kökar Handelscenter Ab har inlämnat en anhållan om stöd 

till detaljhandeln i skärgården den 5.6.2015. Därmed har anhållan inlämnats 

för sent eftersom av det av landskapsregeringen den 9.9.2014 antagna do-

kumentet "Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande 

av stöd till näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna byrås mo-

ment i landskapets budget" framgår att ansökningstiden för det årliga drifts-

stödet till detaljhandeln utgår 15.5.”  

 

Konstaterades att sökanden uppfyller förutsättningarna för stöd och att bi-

draget utgör en viktig förutsättning för butikens verksamhet varför beslöts 

bevilja undantag från de nämnda principerna om ansökningstid och god-

känna ett bidrag om 10.859 euro. 

 

Bidraget påföres budgetmoment 61000. 

 

Nr 19 

Kumlinge Andelshandels anhållan om bidrag till detalj-

handeln i skärgården.  

ÅLR 2014/10087 

220 N12 

 

Konstaterades att Kumlinge Andelshandel har inlämnat en ansökan om bi-

drag till detaljhandeln i skärgården. I det av landskapsregeringen den 

9.9.2014 antagna dokumentet "Landskapsregeringens principer för hand-

läggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende näringsavdelning-

ens allmänna byrås moment i landskapets budget" stipuleras bland de all-

männa kriterierna att stöd inte beviljas retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vid-

tagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering. Vidare sägs i 

ovan nämnda allmänna kriterier att ”ett projekt anses påbörjat när faktiska 

kostnader uppkommit vilka kan hänföras till t.ex. fakturadatum eller ett an-



 2 (2) 

ställningsdokument eller liknande.” Av fakturaunderlag inlämnade i sam-

band med Kumlinge Andelshandels inlämnade av ansökan om bidrag till de-

taljhandeln i skärgården framgår att faktiska kostnader har blivit både upp-

arbetade och betalda innan inlämning av ansökan till landskapsregeringen 

om bidrag. 

 

Konstaterades att sökanden uppfyller förutsättningarna för stöd och att bi-

draget är av stor betydelse för finansieringen av investeringen och därmed 

bidrar till att bibehålla en god butiksservice i skärgården.  

 

Beslöts på basen av detta bevilja undantag från de ovan nämnda principerna 

om åtgärder vidtagna innan inlämning av ansökan samt följderna därav och 

godkänna ett bidrag om 2.130,56 euro i bidrag till detaljhandeln i skärgården 

för förnyande av värmesystem/uppvärmning i butiksfastigheten samt förny-

ande av kylanläggningar. 

 

Bidraget påföres budgetmoment 61000. 

 

 

 


