
Ärende

Beslut om investeringsstöd (EU-delfinansierat) enligt landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 
(ÅFS2016:29). Delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden och Ålands landskapsregering inom ramen 
för landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland 2014-2020.

Ålands landskapsregering beviljar stöd på nedan nämnda villkor.

Referens

Anhängiggjord: 06.2.2019
Stödtagare: Ålands Centralandelslag, ÅCA
Stödobjekt: Projekt 50/60
Kommun: JOMALA
FO-nummer: 0145056-4
Riktad åtgärd: Företaget framställer och säljer främst andra produkter som framställs av 

jordbruksprodukter
Åtgärd: 4.2 Nyetableringsstöd för annan verksamhet än jordbruksverksamhet på 

landsbygden
Projektets begynnelsedatum: 06.2.2019
Projektets slutdatum: 31.12.2019

Landskapsregeringens beslut

UNDERSTÖD:

Stödberättigande kostnader: 497 500,00 Euro
Stödprocent: 30,0 %
Stödets belopp: 149 250,00 Euro

Stödspecifikation

Nationell andel: 94 773,75 Euro
EU's andel: 54 476,25 Euro
Sammanlagt: 149 250,00 Euro
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Finansiering:

Ansökt stöd / bidrag 149 250,00 Euro
EU:s andel 54 476,25 Euro
Nationell andel 94 773,75 Euro
Offentlig finansiering totalt 149 250,00 Euro
Banklån 348 250,00 Euro
Privat finansiering 348 250,00 Euro
Finansiering sammanlagt 497 500,00 Euro
Total finansiering 497 500,00 Euro

Kostnadsfördelning

Kostnadsslag
Direkta personalutgifter 18 000,00 Euro
Investeringar 444 500,00 Euro
Köptjänster 35 000,00 Euro
Totalkostnader 497 500,00 Euro

Motiveringar

Stödfinansiering föreslås då projektets innehåll bedöms överensstämma med åtgärdens Investeringar 
i fysiska tillgångar (M04), delåtgärd 4.2 Stöd till investeringar i bearbetning/marknadsföring och
/eller utveckling av jordbruksprodukter syfte, vilket är att öka förädlingen av primärprodukter 
(bilaga 1) avseende såväl i volym, grad och i antalet nya innovativa och kvalitativa produkter och 
produktionsmetoder. Projektets innehåll överensstämmer även med åtgärdens syfte att ge mikro, 
små, medelstora och stora lokala livsmedelsföretag möjlighet att stärka konkurrenskraften. Mjölk 
ingår i bilaga 1 produkterna. Stödnivån kan alltså uppgå till 30 % och projektet kan finansieras inom 
ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet, förädling.

Delgivning av beslut

En handling anses ha delgivits när den har hämtats från den länk som myndigheten anvisat. Om 
handlingen inte har hämtats inom sju dagar från myndighetens meddelande, iakttas vid delgivningen 
vad som annanstans i lag föreskrivs om delgivning. Då delges beslutet som vanligt brev.

Ändringssökande

Ändring i detta beslut får sökas inom tjugoen (21) dagar, efter att beslutet har mottagits, genom 
skriftlig begäran om rättelse hos landskapsregeringen. I begäran skall Ni ange de omständigheter 
som rättelseyrkandet grundar sig på. Rättelse skall begäras hos landskapsregeringen innan besvär 
kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol.

Beslutsfattare Susanne Strand

Föredragande Kenneth Åkergård
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Möte för genomgång av beslut

Efter att sökanden erhållit landskapsregeringens finansieringsbeslut uppmanas sökanden att boka in 
ett möte hos landskapsregeringen för genomgång av de villkor som ingår i beslutet. På mötet berörs 
bland annat konsekvenserna och eventuella sanktioner av att sådana kostnader redovisas som inte 
omfattas av landskapsregeringens beslut. Möte kan bokas in direkt efter beviljande av stöd och bör 
ske senast innan första ansökan om utbetalning lämnas in.

Villkor för stödet

Stödet får användas som finansiering av de kostnader i projektet, som anses stödberättigande, 
projektrelaterade, betalda och redovisade till landskapsregeringen under godkänd projektperiod (se 
godkänt begynnelse och slutdatum).

Konkurrensutsättning

Offentlig upphandling ska göras i enlighet med reglerna för offentlig upphandling, LF om offentlig 
upphandling. Upphandling ska göras av landskapets, kommunala och statliga myndigheter. Även 
andra aktörer såsom bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser med flera kan dock utgöra så kallade 
upphandlande enheter och omfattas av den lagstadgade skyldigheten till upphandling. Upphandling 
under de s.k. tröskelvärdena (år 2018 209.000 euro för varor och tjänster, 418.000 euro för varor och 
tjänster inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 5.225.000 euro för 
byggnadsentreprenader) ska göras av landskapsregeringen i enlighet med direktiven för budgetens 
förverkligande. Upphandling över de s.k. tröskelvärdena ska göras av alla om det beviljade stödet 
överstiger hälften av upphandlingens värde.

Om en enskild kostnad inom projektet antas överskrida 10 000 euro ska kostnaden 
konkurrensutsättas och om möjligt minst tre offerter på likartad produkt eller tjänst begäras samt 
redovisas. Om ett anbud på ett högre belopp har antagits framom ett lägre kan det accepteras då en 
skälig orsak framkommer, såsom helhetsekonomi. Kostnaderna skall vara i nivå med de av Jord- 
och skogsbruksministeriets fastställda normkostnader för motsvarande byggnad eller på annat sätt 
fastställas via utredning.

UNDERSTÖD

Tiden för ansökan om utbetalning av stöd

Stödet utbetalas till av stödmottagaren i ansökan meddelat bankkonto. Rättelse i beslut om 
utbetalning får sökas inom tjugoen (21) dagar. Beslutet om utbetalning vinner laga kraft efter 
utgången av tiden för sökande av rättelse varefter eventuella kvarvarande medel återbokas till 
landskapets budget.

Stödmottagaren skall inlämna ansökan om utbetalning av stöd senast den 30.9 och 31.3 aktuellt år. 
Stödmottagaren ska inom den godkända projektiperioden inlämna en slutredovisning samt 
slutrapport av beviljat bidrag, vilken visar projektets förverkligande och resultat.

I egenskap av utbetalande myndighet kan landskapsregeringen inte garantera utbetalning av EU-stöd 
till följd av för sent inlämnad redovisning och rapportering.

Betalning av stöd

Landskapsregeringen betalar ut stödet mot ansökan och redovisning från stödmottagaren.

Anslagen får användas som finansiering av de kostnader i ovan nämnda projekt, som anses 
stödberättigande, projektrelaterade, betalda och redovisade till landskapsregeringen under 
projektperioden.
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Kostnaderna ska överensstämma med gällande EU-regler samt av landskapsregeringen fastställda 
stödberättigande utgifter.

Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att vid varje separat redovisning verkställa utbetalning av 
jordbruksfondens andel (EJFLU) i enlighet med finansieringsbeslutet. Övriga finansiärer inklusive 
landskapsregeringen som beviljat offentlig medfinansiering i projektet ansvarar var för sig att den 
offentliga medfinansieringen verkställs i enlighet med procentuell andel av stödberättigande utgifter 
dock högst till maximalt belopp i enlighet med beslutet ovan.

Stödet täcker mervärdesskatt endast där denna uppkommer som verklig kostnad. Verifikationer och 
övrigt bokföringsmaterial för de redovisade kostnadsposterna ska insändas till landskapsregeringen.

Avdrag vid kostnadsredovisning

Utbetalningar beräknas på grundval av de belopp som bedömts som stödberättigande vid de 
administrativa kontrollerna. De belopp som bedömts som icke stödberättigande minskar det belopp 
som beräkningen på stödutbetalningen grundar sig på. Om det stöd-belopp som uträknas på 
stödmottagarens redovisning, överstiger det faktiska stödbelopp som uträknats efter kontroll av 
stödberättigande utgifter med mer än 10 % ska en administrativ sanktion tillämpas på det belopp 
som utgör mellanskillnaden, men får inte vara så stor att den går utöver en fullständig indragning av 
stödet.

Ingen administrativ sanktion ska tas ut om stödmottagaren på ett tillfredställande sätt kan visa att 
han eller hon inte bär skulden för att ett icke-stödberättigande belopp tagits med i stödanspråket eller 
om det på något annat sätt bevisas att stödmottagaren inte bär någon skuld. Närmare information se 
kommissionens förordning 809/2014.

Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska föra bok över en åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas som en del av 
stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) på så sätt att bokföringen av åtgärden 
utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Verifikationer och övrigt bokföringsmaterial samt övriga handlingar som är väsentliga för projektets 
genomförande ska förvaras hos stödmottagaren i minst tre år från det år då det utbetalande organet 
verkställt den slutliga utbetalningen.

Stödtagaren ska förvara bokföringsmaterialet om den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 
och 10 § i bokföringslagen.

Villkor för användning av stöd

Den verksamhet som stöds får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan tre år har förflutit 
från betalningen av den sista posten av ett stöd i form av understöd. För stora företag samt 
jordbrukare är motsvarande tidsperiod fem år. Om ägande- eller besittningsrätten till den verksamhet 
som stöds överlåts på någon annan före utgången av den ovan nämnda fristen, ska stödtagaren före 
överlåtelsen utverka landskapsregeringens tillstånd. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren 
uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären av den verksamhet som stöds inte 
förändras väsentligt.

Anmälningsplikt

Stödtagaren skall omedelbart underrätta Ålands landskapsregering om sådana förändringar i 
omständigheterna som kan orsaka följder som avses under rubriken nedan: Avbrytande av 
utbetalning av stöd samt återkrav.

Överföring av rätt som följer av stödbeslut
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1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

Den rätt till stöd som följer av ett stödbeslut kan överföras på en annan person eller aktör som 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd. Mottagaren ska ansöka om överföring av rätten 
till stöd enligt beslutet hos Ålands landskapsregering som beslutar om överföring av stödbeslutet.

Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att till Ålands landskapsregering lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om 
en åtgärd som stöds, hur åtgärden framskrider och hur stödet används.

Stödtagaren ska utan dröjsmål underrätta Ålands landskapsregering om förändringar i stödtagarens 
ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för 
betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödtagaren är skyldig att bistå den som utför en inspektion, att utan ersättning lämna ut uppgifter 
som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna genomföras och upplysningar som gäller objektet 
för inspektonen samt vid behov presentera den åtgärd som stöds.

Granskningsrätt

Landskapsregeringen har rätt att granska stödtagarens hela ekonomi och verksamhet. Projektets 
samtliga kostnader förutom kostnaderna för stöd som landskapsregeringen utbetalar direkt till 
deltagarna i projektet och intäkter ska vara identifierbara inom stödmottagarens räkenskaper.

Mottagare av stöd ska förete alla räkenskapshandlingar och utredningar som är nödvändiga för 
tillsynen samt även i övrigt bistå med upplysningar då granskning verkställs.

Landskapsregeringen samt representanter från kommissionen har rätt att utföra inspektioner i 
anslutning till beviljandet, utbetalningen och användningen av bidrag. Inspektionen kan omfatta 
stödmottagarens ekonomi och verksamhet och stödmottagaren ska uppvisa de räkenskapshandlingar 
och utredningar som är nödvändiga för tillsynen samt även i övrigt bistå med upplysningar då 
granskning verkställs.

Av landskapsregeringen utsedd oberoende utvärderare har likaså rätt att av stödmottagaren få ta del 
av handlingar och information som kan ge upplysningar om projektet.

Återkrav av beviljat stöd

Utbetalning av stöd ska avbrytas och stödet återkrävas om

förutsättningar eller villkor för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts,
stödmottagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat 
på beviljandet eller utbetalningen av stöd,
stödmottagaren utan landskapsregeringens tillstånd har överlåtit det investeringsobjekt som 
stöds innan den tidsfrist som anges i stödbeslutet har gått ut,
stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion eller om
den Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

Om stöd har beviljats flera stödmottagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för 
återbetalning av stödet.

Om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 100 euro behöver det inte återbetalas.

Ränta på återbetalda belopp

Enligt artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 beräknas räntan för den 
period som förflyter mellan utgången av den betalningsfrist som anges för stödmottagaren i beslutet 
om återkrav, som får uppgå till högst 60 dagar från det datum då beslutet fattades, och dagen för 
återbetalningen eller avdraget. Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på den förfallodag 



6

som fastställts i beslutet om återkrav, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den 
räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Jämkning av återkrav

Landskapsregeringen kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt 
eller utan grund eller från att ta ut den ränta som enligt 9 § ska betalas på beloppet, om en 
helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är 
oskäligt att återkräva beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske i den omfattning 
som det krävs i enlighet med den Europeiska unionens lagstiftning. Indrivning av ett 
återbetalningsskyldigt belopp kan ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter och avgifter.

Delgivning av beslut

Vid delgivning per post genom brev anses ett beslut om stöd ha mottagits på den sjunde dagen efter 
avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

Vid elektronisk delgivning anses ett beslut ha mottagits den tredje dagen efter den dag det 
elektroniska meddelandet som innehåller beslutet finns till mottagarens förfogande, om inte en 
tillförlitlig redogörelse ges om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare 
tidpunkt till följd av att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller till följd av en 
annan liknande omständighet (LL om finansiering av landsbygdsnäringar, 2016/29)

Publicitet /information

Stödmottagaren ska även sörja för att informera om projektet och ge projektet publicitet. Vid 
marknadsföring av projektet förbinder sig stödmottagaren att skylta/informera om stödet så att det 
framgår för allmänheten att verksamheten delfinansieras genom bidrag från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt landskapsregeringens 
landsbygdsutvecklingsprogram. Närmare information se kommissionens förordning 808/2014.

I alla informations- och kommunikationsåtgärder som stödmottagaren vidtar ska EJFLU:s stöd till 
verksamheten visas genom följande:

unionens emblem
en hänvisning till stödet från EJFLU

Under verksamhetens genomförande ska stödmottagaren informera allmänheten om stödet från 
EJFLU på följande sätt:

om stödmottagaren har en webbplats för yrkesmässig användning ska där finnas en kort 
beskrivning av insatsen
i informationsmaterial om projektet ska EJFLU:s slogan ”Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden” användas.

Senast tre månader efter det att en insats har avslutats ska stödmottagaren sätta upp en permanent 
plakett eller skylt av betydande storlek på en plats som är tydligt synlig för allmänheten för insatsen. 
Denna skylt ska innehålla uppgifter om namnet på och huvud-syftet med insatsen och framhäva det 
finansiella stödet från unionen.

Skyltar, affischer, plaketter och webbplatser ska innehålla en beskrivning av pro-jektet/insatsen och 
hänvisning till EJFLUS: slogan (se ovan).

Lagstiftning och principer:

Vid samtliga stödformer gäller;
Landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar (2016/29)
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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 upphandling (ÅFS 43
/1994), ändrad genom ÅFS 50/2007.
LF om offentlig upphandling (ÅFS 101/1998)
Landskapet Ålands årliga budget
Vid stöd för investering inom den småskaliga livsmedelsindustrin gäller landskapsregeringens 
gällande beslut om regler för investeringsstöd och startstöd till lantbruket samt stöd till 
småskalig livsmedelsindustri.
Vid stöd till övrig livsmedelsindustri (utanför lantbruket) gäller Landskapsregeringens 
principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende 
näringsavdelningens allmänna byrås moment i landskapets budget
Vid stöd för kunskapsöverföring och information samt stöd för investering i bearbetning
/marknadsföring och/eller utveckling av jordbruksprodukter gäller landskapsregeringens 
gällande beslut om stödberättigande utgifter.
Vid stöd till genomförandet av insatser inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin gäller 
landskapsregeringens gällande beslut om stödberättigande utgifter som medfinansieras av 
Europeiska jordbruksfonden för Leader-finansierade projekt på Åland 2015 – 2020.

Rådets, parlamentets förordningar:

1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska social-fonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006
1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005
1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och över-vakning av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rå-dets förordningar (EEG) nr 352
/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 
och (EG) nr 485/2008

Kommissionens förordningar och beslut:

807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av 
övergångsbestämmelser
808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJ-FLU)
809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJ-FLU)
908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, 
ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det 
integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av 
betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, 
landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
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2015/1971 av den 8 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1306/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende 
Europeiska garantifonden för jord-bruket och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006
2015/1975 av den 8 juli 2015 om fastställande av tidsintervallerna och for-men för 
rapportering av oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013

Programdokument:

Landskapsregeringens landsbygdsutvecklingsprogram på Åland 2014-2020.

RÄTTELSE/BESVÄRSANVISNING

En skriftlig begäran om rättelse av ett beslut kan ställas till landskapsregeringen inom 21 dagar efter 
det att beslutet har mottagits. Av ett rättelseyrkande ska framgå vilket beslut som önskas rättat och 
de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på.

Ändring i landskapsregeringens beslut får sökas genom skriftliga besvär hos Ålands 
förvaltningsdomstol.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från dagen Ni fick rättelsebeslutet från landskapsregeringen, 
denna dag inte medräknad.

Besvärsskriftens innehåll och undertecknande

I besvärsskriften, som riktas till Ålands förvaltningsdomstol, ska uppges:

Ändringssökandens namn och hemkommun
Den postadress och det telefonnummer till vilka meddelanden i saken kan tillställas 
ändringssökanden
Det beslut i vilket ändring söks
Till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas

Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om 
besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av 
besvärsskriften.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Om 
kravet på underskrift vid elektronisk kommunikation föreskrivs särskilt.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvärsskriften ska fogas

Det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia
Intyg över delgivningen eller någon annan utredning över besvärstidens begynnelsetidpunkt
Ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde
Eventuella handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa 
inte tidigare har skickats till myndigheten.

Handläggningsavgift
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Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ska den som söker ändring betala en rättegångsavgift 
på 500 euro till förvaltningsdomstolen. I lagen om domstolsavgifter finns också särskilda 
bestämmelser om fall där avgift inte tas ut.

Besvärsadress

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 MARIEHAMN

Postadress Telefon Telefax E-post

PB 1060 
AX-22111 MARIEHAMN, Åland

(018) 25000 (018) 19240 registrator@regeringen.ax 
www.regeringen.ax

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman


