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Nr 9
Optinova Ab:s ansökan om stöd för innovation i
företagets produktion.
ÅLR 2018/6811
122 N1
Beslut
Konstaterades att sökanden uppfyller förutsättningarna för stöd. Beslöts med ovan
nämnda motivering som grund samt enligt godtagbar kostnadskalkyl bevilja ett stöd som
utgör 25 %, dock högst 131.575 euro, av godtagbara kostnader för innovation i företagets
produktion enligt bilaga 1 N121E08 och bilaga 2 N121E08. Tiden för förverkligande av
projektet är 9.7.2018 - 30.9.2021. Stödmottagaren ska inlämna ansökan om utbetalning av
stöd senast den 30.9.2021.
Stödet är ett enskilt stöd enligt artikel 38 i kommissionens förordning nr. 651/2014
genom vilken kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.
På stödet tillämpas vidare landskapsregeringens allmänna kriterier för stöd som
framkommer av landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd
för näringslivets främjande samt näringsstödslagen och landskapslagen angående
tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (ÅFS 43/1994).

Bidraget påföres budgetmoment 61000.

Bilaga

Kostnadsspecifikation

Bilaga 1 N121E08
Optinova Ab
Dnr. ÅLR 2018/6811
Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser

X
X

2018

X

2020

2019

X

2021

Beloppen anges i EURO
Beloppen anges:
Exkl. moms

Inkl. moms

Landskapsregeringens
anteckningar *

Utgifter för egen personal
Specificera kostnaderna med bilaga

Antal
Antal
månader personer

Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Lön projektansvarig
Lön projektledare
Lön övriga projektanställda
Lagstadgade lönebikostnader
Lön eget arbete
Ideellt (oavlönat) arbete

Lön innovationsarbete

Totalt

56 300 €

56 300 €

56 300 €

56 300 €
Landskapsregeringens
anteckningar *

Resekostnader för egen personal
Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Resekostnader för egen personal
- traktamenten
- biljetter (båt, flyg, tåg, buss m.m.)
- kost och logi
- bilersättningar
- hyrbilskostnader
Reseförsäkringar

Totalt

Bilaga 1
Kostnadsspecifikation

Version 1.0 sid 1

Landskapsregeringens
anteckningar *

Utgifter för extern personal
Specificera kostnaderna med bilaga

Antal
Antal
månader personer

Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Arvode projektledare
Arvode konsult/rådgivare
Arvode övriga externa projektanställda
Ev. resekostnader extern personal
specificera nedan

Totalt
Landskapsregeringens
anteckningar *

Administrativa kostnader
Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Kontorsmaterial och trycksaker
Bokföringskostnader
Data- och telekommunikation
Postbefordran

Totalt:
Landskapsregeringens
anteckningar *

Lokalkostnader
Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

El
Värme
Vatten och avlopp
Försäkringar
Lokaltillbehör/inventarier
Städning och renhållning
Reparation och underhåll av lokaler
Övriga lokalkostnader
Hyror
- arrenden
- kontorshyror
- hyror för transportmedel
- hyror för maskiner och annan teknisk utrustning
- övriga hyror (specificera nedan)

Totalt

Bilaga 1
Kostnadsspecifikation
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Varor, material/inventarier och
vissa köpta tjänster

Landskapsregeringens
anteckningar *
Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Legoarbeten och underentreprenader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
- dataprogram (ej investeringsbidrag)
- transportinventarier
- förbrukningsmaterial
- arbetskläder och skyddsmaterial
- övriga förbrukningsinventarier och förbrukn.material
Inköp samt hyra av annan teknisk utrustning
Inköp av andra externa tjänster
Avskrivningar enligt bifogad plan (ej investeringsbidrag)
Frakter och transporter
Ritningar
El

Totalt
Investeringar (avser endast
investeringsbidrag)

Landskapsregeringens
anteckningar *
Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Byggnadsinvesteringar
Maskiner
Markinköp
Innovation; extruder (material)
Innovation; miljöbärartorn (material)
Totalt

450 000,00 €

450 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

470 000,00 €

470 000,00 €
Landskapsregeringens
anteckningar *

Övriga kostnader
Belopp

Avdrag

Kod

Godkänd

Möteskostnader
Marknadsföringskostnader
- annonsering
- reklamtrycksaker och direktreklam
- utställningar och mässor
- film, radio och TV-reklam
Förplägnad (traktering)
Företagsgoodwill

Totalt
Totala projektkostnader

526 300,00 €

Bilaga 1
Kostnadsspecifikation

526 300,00 €
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Landskapsregeringens
anteckningar *
Belopp
Godkänd

Projektintäkter
Deltagaravgifter
Övriga projektintäkter

Totalt
Projektets nettokostnader

526 300,00 €

526 300,00 €

Indirekta kostnader
Indirekta kostnader (gemensamma kostnader) är stödberättigande endast under
förutsättning att de är projektrelaterade. Indirekta kostnader bör alltid baseras på faktiska
kostnader som kan härledas ur bokföringen.
En fördelningsnyckel/uträkning måste alltid visas och godkännas i samband med ansökan.
Redogör och specificera därför nedan budgeterade indirekta kostnader samt ange
fördelningsnyckel eller visa beräkningsmetod.
Landskapsregeringens
anteckningar *
Summa

Avdrag

Kod Godkänd

Indirekta kostnader totalt

* Vid bedömningen kan landskapsregeringen dra av ej godtagbara kostnader för projektet

Mariehamn 17.3.2021
Ort och datum

Underskrift

Kenneth Åkergård, finansieringshandläggare
Namnförtydligande

Bilaga 1
Kostnadsspecifikation
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Bilaga 2 N121E08

Hänvisning

Dokumentnamn

Brevnr

BESLUT

122 N1

Ärendenr

Datum

ÅLR 2018/6811

18.3.2021

Er ansökan 9.7.2021

Optinova Ab
Industrivägen 5

Kontaktperson

22410 GODBY

Kenneth Åkergård

Ärende

Innovationsstöd
Beslut
Landskapsregeringen har den 18 mars 2021 beviljat Er, enligt godtagbar kostnadskalkyl,
ett stöd som utgör 25 % av godtagbara kostnader för innovation dock högst 131.575
euro.
Stödet motiveras med att projektet främjar och bibehåller sysselsättningen på Åland och
leder till export.
Stödet är ett enskilt stöd enligt artikel 38 i kommissionens förordning nr. 651/2014
genom vilken kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget.
På stödet tillämpas vidare landskapsregeringens allmänna kriterier för stöd som
framkommer av landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd
för näringslivets främjande samt näringsstödslagen och landskapslagen angående
tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (ÅFS 43/1994).

Projektperiod
9.7.2018-30.9.2021
Projektbeskrivning
Projektet innefattar innovation i företagets produktion avseende egenutveckling av
extrudrar och effektiv användning av dessa.

Finansiering
Anslagen får användas som finansiering av de kostnader i ovan nämnda projekt, som
anses stödberättigande, projektrelaterade och betalda under tiden 9.7.2018-30.9.2021. De
av landskapsregeringen stödberättigande utgifterna framgår av bifogad bilaga:

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman.
www.regeringen.ax
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kostnadsspecifikation. Avvikelser av betydelse från den inlämnade projektplanen måste
meddelas och godkännas av landskapsregeringen.

Ändring av finansieringsbeslut och projektplan
Om projektet ej kan genomföras enligt godkänd projektbeskrivning, bör
landskapsregeringen kontaktas så tidigt som möjligt. En ändringsansökan gällande
väsentliga ändringar görs skriftligen till Ålands landskapsregering.
Ändringsbegäran kan godkännas efter ansökan under förutsättning att kostnaderna är
förenliga med godkänd projektbeskrivning och under förutsättning att totalbudgeten inte
överskrids.
Utbetalning, uppföljning och rapportering
Landskapsregeringen betalar ut stödet mot ansökan från stödmottagaren på särskild
blankett. Utbetalning sker som regel i efterskott. Stödet täcker mervärdesskatt endast där
denna uppkommer som verklig kostnad. Verifikationer och övrigt bokföringsmaterial för
de redovisade kostnadsposterna skall insändas till landskapsregeringen. Ansökan om
utbetalning skall undertecknas av behörig person.
Stödet utbetalas till av stödmottagaren i ansökan meddelat bankkonto.
Stödmottagaren skall till ansökan om utbetalning av stöd som inlämnas senast den
30.9.2021 inlämna slutrapport och uppföljning vilken redovisar projektets förverkligande
och resultat.

Anbudshandlingar
I enlighet med landskapsregeringens beslut av den 29.3.2005, protokoll nr 7 K20, skall vid
upphandling vid byggnadsprojekt för vilka finansiellt landskapsstöd sökts samtliga
anbudshandlingar jämte hänvisningar finnas tillgängliga på svenska.

Återkrav av beviljat stöd
Det beviljade stödet jämte ränta kan helt eller delvis återkrävas till landskapet
a

om stödmottagaren använt bidragsmedlen på annat sätt än för avsett ändamål,

b

om stödmottagaren i sin ansökan om stöd eller utbetalning på någon väsentlig
punkt lämnat felaktiga uppgifter eller hemlighållit uppgifter som i väsentlig grad
skulle inverkat på beviljandet eller på utbetalningen av stödet,

c

om stödmottagaren inte iakttagit eventuella villkor i beslutet beträffande det
beviljade bidraget,

d

om stödmottagaren vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som
behövs för övervakningen eller vägrat att i tillräcklig utsträckning hjälpa till med
granskningen, eller

e

om förutsättningarna för beviljandet av stödet väsentligt har förändrats.
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f

vid investeringsstöd: om stödmottagaren inom fem år efter att stödet betalats t
utan vägande skäl inställt eller i väsentlig grad inskränkt den verksamhet som
ligger till grund för stödet.

Om brott vid utverkande av stöd som anges i detta beslut och om missbruk av stödet
stadgas i strafflagen (FFS 39/1889).

Lagrum
Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och
föreskrifter.
Lagstiftning och principer:
Självstyrelselag för Åland (ÅFS 71/1991) 18 § 22 p
Näringsstödslag för landskapet Åland (ÅFS 110/2008)
Vid samtliga stödformer gäller LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets 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
Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet
avseende näringsavdelningens allmänna byrås moment i landskapets budget av den
21.12.2017
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014 s 1

Anvisning om rättelseyrkande
Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom 21 dagar efter det att Ni mottagit
beslutet, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Rättelse ska begäras hos
landskapsregeringen innan besvär kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol.
Av ett rättelseyrkande ska framgå:
• ändringssökandens namn och hemkommun,
• det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas
och de grunder på vilka ändring yrkas samt
• den postadress och det telefonnummer till vilka meddelanden i saken kan tillställas
ändringssökanden.
Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om
någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska även denna persons namn och
hemkommun uppges. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska
underteckna rättelseyrkandet.
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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.
Till rättelseyrkandet ska fogas:
• det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia,
• intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när rättelsetiden
har börjat,
• de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte
redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen och
• fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt
rättsbiträde.
Rättelseyrkande ska lämnas till Ålands landskapsregering på adressen Ålands
landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, eller elektroniskt på adressen
registrator@regeringen.ax.

BILAGOR

Minister

Fredrik Karlström

Finansieringshandläggare

Kenneth Åkergård

Godkänd kostnadskalkyl
Redovisningsblankett
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