
  
  

Finansieringsansökan 
1. Uppgifter om sökanden 

2. Uppgifter om företaget och planerat projekt 

Är företaget momspliktigt? X Ja  Nej 

Bransch som företaget verkar inom  Stugbyar och campingplatser 
  Livsmedel och dryckesframställning 
  Tillverkning av gummi- och plastprodukter 
Logi verksamhet inom turismen, Hotell & Café  Tillverkning av maskiner och utrustning 
  Övrig tillverkning 
  Textil- och beklädnadstillverkning 
  Annan,       

Kommun(-er) där projektet genomförs: Föglö      

Antal anställda i företaget: 2 fastanställd och 4 deltid 

Sökande 
     Delfs Ab

Projektansvarig (namn och ställning inom företaget) 
     Johanna Delfs, Verkställande Direktör

Telefon/fax 
     0408398111

Mobiltelefon 
     0408398111

Adress 
Lumparlutsvägen 12     

Postnummer och postadress 
     22710 Föglö

Bank 
     Andelsbanken

Kontonummer 
FI88 5578 0420 2080 77

FO-nummer 
     3095312-8

E-post 
     info@carlsro.ax

Extern bokförare (kontaktperson och telefon) 
     Confido - Thomas Söderlund 527904

Revisor (namn och telefon) 
     

Ändamål 
Företaget har i sinne att bedriva logi och gästhaveri ute på Föglö. Företaget är ett helt nystartat, litet, 
familjedrivet företag med sikte på att stärka den Åländska turismen i skärgården och generelt vara med att 
utveckla det Åländska näringslivet. Verksamheten kommer att bedrivas i ett hus som hittills fungerat som 
vanligt bostadshus, och projektet kommer därför att fokusera på att iordningställa och skapa en ny anläggning 
i fastigheten. Företaget önskar med denna ansökan utöka verksamheten med en strandbastu samt badbro.

Datum för inledning 
     02.11.2020

Datum för avslutning 
     31.06.2021

Heltid
Deltid/Säsonganställda 
omräknat till heltid

Kvinnor 1 2

Män 1 2

Totalt 2      
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Bifoga beskrivning av företaget och planerat projekt utgående från 
följande:  

Allmän beskrivning av företagets varu- eller tjänsteproduktion 

Marknadssituation och konkurrenter 

Försäljningskanaler och marknadsföring 

Projektets förväntade resultat 

1. Skapar projektet nya företag?  Ja  Nej x 

Om ja, hur många? 0      st 
(vårt nystartade företag som ansöker om finansieringsbidrag är ett resultat av dette projekt och kan därmed ses som skapat ur 
projektet) 

2. Hur många bevarade och nya arbetsplatser förväntas projektet leda till? 

Antal nya arbetsplatser     3-4  fördelat på    2   antal kvinnor     2  antal män 
Antal bevarade arbetsplatser       fördelat på       antal kvinnor       antal män 

3. Förväntas omsättningen i företaget(-n) öka? X Ja  Nej 

Om ja, hur stor ökning?  ca 30    % årligen från och med 2021 

4. Kommer projektet att resultera i ökade affärskontakter utanför Åland?  X Ja  Nej 

Om ja, ange antal nuvarande affärskontakter utanför Åland      0 st 
Om ja, uppskatta antalet nya affärskontakter utanför Åland  
projektet beräknas resultera i    5-10   st 

5. Kommer projektet att resultera i ökade exportvolymer? X Ja  Nej 

Om ja, ange hur stor del av företagets omsättning som utgör export?      40 % (turism) 

Företagets tjänster kommer att ha inrikting inom turismen, och vi kommer att erbjuda logi verksamhet, café 
med lunch, fika och middagar, evenemang, spa behandlingar, gårdsbutik samt diverse utflykter.

Åland har idag inget Badhotell, det är vårt mål att skapa denna typ av verksamhet - något som skulle bli unikt. 
Marknadssituationen ser bra ut, då fler och fler Nordiska och mellan europeiska gäster söker sig inom Norden 
och lokalområdet för sitt semestrande. Havsvidden och Silverskär kommer vara primära konkurrenter inom 
målgruppen. På själva Föglö är det endast Gästhemmet Enigheten, ett något enklare logi allternativ som inte 
fokuserar på samma målgrupp som oss, som utgör konkurrence.   

Bokningar av logi kommer att föregå på vår egen hemsida, samt via Visit Åland och eventuella 
samarbetspartners försäljningskanaler. Marknadsföring kommer att ske via egna kanaler så som hemsidan med 
blog, Instagram, Facebook, Google retargeting och Search Engine optimazation (SEO). Därutöver kommer 
traditionel media att användas, så som radio, tv och tidning. 

                                                           



  
  

Om ja, hur stor ökning av exporten beräknas projektet resultera i?      50 % 

6. Är projektet huvudsakligen ett miljöprojekt?  Ja  X Nej 

Om nej, kommer projektet att ha en positiv påverkan på miljön? Motivera svaret! 

7. Är projektet huvudsakligen ett jämställdhetsprojekt?  Ja  X Nej 

Om nej, kommer projektet på något vis att ta hänsyn till jämställdheten mellan könen? Motivera svaret! 

8. Är projektet huvudsakligen ett IT-projekt?  Ja  X Nej 

Om nej, bedöms projektet på något sätt att ha positiva konsekvenser för informationssamhället? 

Andra resultat och effektmål? 

Finansieringsupplägg 

Nej men restaurangdelen är redan green key certifierad och hotellet kommer ansöka om det i 2021, vilket 
betyder att vi kommer ha fokus på vatten och elförbruk samt ta hållbara val under uppbyggnaden av 
strandbastun.

Vi är ett tvåmanna företag, där kvinnan är den verkställande direktören och mannen är styrelsesordförande. 
Vid anställning av sommarpersonal kommer jämställdhet  vara i fokus, tillsammans med eftersökt kompetence. 

 Vårt projekt kommer att sprida mycket information om Åland och skärgården och vi kommer att vara starka 
inom digitala integrationer och utvecklingar i våra kanaler, men det är inte huvudsakligen ett IT projekt.     

Ålands skärgård kommer att få ett lyft, en destination som osar av det Åländska DNA´et - nämligen närheten till havet, 
klipporna, och skärgården i kombination med högklassig logi. Vi har redan varit med på framsidan av huvudstadsbladet, blivit 
ombedda att gästföreläsa på företagslinjen vid åbo handelshögskola samt medverkat i en större finlandssvensk veckotidning. 
Vi kommer vara med till att sätta Åland på kartan nu när många resenärer samt researrangörer omställer sina resmål till att 
fokusera mer på Norden i dessa Corona tider. Vi är gärna stolta ambassadörer för Åland. 

Egen finansiering 78.238 (del av redan beviljat lån till Carlsro)

Banklån (Inget nytt lån kommer lyftas)

Lr-bidrag 33.531
Annan finansiering

Totalt kapitalbehov € 111.769

                                                           



  
  

 
Bifoga följande dokument 

  
− Kostnadskalkyl 
− Offerter, ritningar, byggnadslov samt eventuella arrendeförhållande 
− Bokslut för de två senaste åren 
− Lönsamhetskalkyl för planerat projekt 
− Budgeterade resultaträkningar för de två kommande åren 
− Handelsregisterutdrag 
− Bolagsordning (gäller främst Ab) 
− Bolagsavtal (gäller främst Öb, Kb) 

 
Observera 

• En komplett ifylld ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv 
• Ansökan skall vara inlämnad innan projektet startar 
• Kostnader som uppkommit före projektansökan inkommit till landskapsregeringen är inte godtagbara. 

Härmed bekräftas att: 

− Gällande lagar och beslut angående landskapsregeringen stöd till näringslivet kommer att följas. 
− Undertecknad har teckningsrätt för sökanden samt att på sid. 1 namngiven projektansvarig befullmäktigas att i senare 

kontakter med landskapsregeringen företräda projektet. 

Ort     Mariehamn     Datum       02.11.2020 

    Johanna Delfs 
 

Sökandens underskrift   Namnförtydligande 
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