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Nr 10 
Anhållan från Eckerö golf Ab samt Ålands golfklubb r.f. 
ÅLR 2021/1525 
125 N1 

Beslut 
Landskapsregeringen har tagit emot er anhållan om att golfbranschen inkluderas i 
landskapsregeringens beslut av den 29 januari 2021 om tillägg till de stödåtgärder som 
utfärdades år 2020 med anledning av den rådande Covid-19 pandemin.  
Landskapsregeringen konstaterar de tillägg som fastställdes 29 januari gäller 
logiverksamheten som är den bransch som drabbats särskilt hårt av de gränsrestriktioner 
som införts med anledning av pandemin.  
 
Landskapsregeringen förstår att detta också inneburit och innebär stora utmaningar även 
för andra branscher. Landskapsregeringen avser dock inte att ytterligare utvidga 
landskapsregeringens beslut om tilläggsstöd till logiverksamhet till andra branscher eller 
införa nya stödformer. Landskapsregeringen införde ett likviditetsstöd våren 2020 som för 
närvarande är i kraft till och med den 30.6.2021. Företag som beviljats likviditetsstöd år 
2020 kan också söka igen år 2021 om behov av det föreligger. I enlighet med det 
samarbetsavtal som landskapsregeringen har med det statliga Finnvera kan garantier för 
att trygga små och medelstora företags ökade behov av driftskapital. Med anledning av 
det svåra ekonomiska läge som coronaviruset orsakar har också åländska företag utöver 
likviditetsstödet möjlighet att söka kostnadsstöd från Statskontoret, där en tredje omgång 
är under beredning med en tidtabell att kunna ansökas från och med slutet av april. 
 

Nr 11 
Ålands Stuguthyrarförenings anhållan om justering av 
principerna för beviljande av investeringsbidrag för att 
möjliggöra stöd för standardförhöjning inom 
stuguthyrningen. 
ÅLR 2021/1294 
126 N1 

 
 
 



 

 

 
  

2 (2) 

Beslut 
Landskapsregeringen förstår det svåra ekonomiska läge som coronaviruset orsakat 
branschen vilket också föranlett att landskapsregeringen den 29 januari 2021 fattade 
beslut om ett tilläggsstöd till logiverksamheten. Landskapsregeringen avser dock inte att 
därutöver ytterligare justera eller ändra regelverket för beviljande av investeringsbidrag. 
Landskapsregeringen kommer att följa med virusutbrottets effekter på det åländska 
näringslivet och bedöma om det finns behov av att justera principerna i en mer 
övergripande revidering. Den allmänna gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 
som ligger till grund för landskapsregeringens investeringsstöd revideras parallellt med 
EU:s sammanhållningspolitik och även detta måste beaktas i en eventuell revidering. 
 

Nr 12 
Urvalskriterier för landskapets Strukturfondsprogram 
2014-2020 med finansiering från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden 
(ESF). 
ÅLR 2015/4061 
 

Beslut 
Beslöts fastställa metod och kriterier samt viktning enligt bilaga 1 N121E09 gällande det 
tillfälliga likviditetsstödet samt särskilt mål: Att främja återhämtning för SMF företag (Eruf) 
samt särskilt mål: Återhämtning och främjande av sysselsättning främst bland unga 
arbetslösa (ESF), vilka omfattas av landskapsregeringens förslag till programändring 4. 
 
Övervakningskommittén för programmet granskade och godkände metod och kriterier 
den 7.12.2020. 
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    Bilaga 1 N121E09  

Urvalskriterier, programändring 4 

 
 
För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och 
till vilken grad programmets urvalskriterier. Uppfyller ett projekt inte urvalskriterierna enligt vad 
som närmare föreskrivs nedan kan projektet inte erhålla stödfinansiering. 

 

Varje urvalskriterium innehåller bedömningskriterier vilka poängsätts med 0-5 poäng. För samtliga 
kriterier finns en nollnivå som betyder att ansökan saknar relevans eller information för att bedöma 
kriteriet. Varje poäng multipliceras sedan med kriteriets vikt. Summan av viktkoefficienterna av 
samtliga urvalskriterier inom det särskilda målet är alltid 100. 

 

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: 

 

 

1.1 Obligatoriska kriterier (gemensamma för Eruf och ESF) 

De obligatoriska urvalskriterierna är krav som baserar sig på EU- och nationell lagstiftning och som 
förvaltningsmyndigheten bör försäkra sig om innan projektets godkännande.  

Om något av följande villkorade urvalskriterier inte uppfylls kan projektet inte få finansiering.  

  

1. Projektet överensstämmer med målsättningen för dels programmet dels det särskilda målet. 
Projektet har en målinriktad och konkret plan som grundar sig på ett identifierbart behov och 
som möjliggör granskning av projektets framsteg. 

 

2. Projektet bidrar till programmets och det särskilda målets måluppfyllelse genom fastställda 
resultatindikatorer. 

 

3. Projektet genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. För att kostnadseffektiviteten ska kunna 
bedömas krävs, i förhållande till projektets ändamål och aktiviteter en väl genomarbetad och 
tillräckligt specificerad budget och att gällande regelverk ifråga om konkurrensutsättning 
iakttas, LL (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig 
upphandling, LF (1998:101) om offentlig upphandling, Ålands landskapsregerings beslut 
(2006:41) gällande vissa upphandlingar samt Ålands landskapsregerings beslut om 
stödberättigande kostnader för EU programmen. 
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4. Genomförandekapacitet;  

 

• Stödmottagaren ska visa att de administrativa och personella resurserna finns för att 
genomföra projektet och uppnå de mål som ställs i projektplanen. 

• Stödmottagaren är inte föremål för konkurs eller har i betydande grad försummat att betala 
skatter eller socialskyddsavgifter och projektorganisationen har inte tidigare gjort sig skyldig 
till brott då denna ansökt om bidrag eller meddelats näringsförbud.  

• Stödmottagaren har inget utmätningsbart återkravsbeslut som riktar sig till ESI-fonderna. 

 

5. Finansiering får inte användas som ett allmänt verksamhetsstöd, dvs för stödmottagarens 
sedvanliga aktiviteter, drift och verksamhet.   

 

 

1.2 Exklusiva obligatoriska urvalskriterier för särskilt mål: Främja konkurrenskraft hos 
SMF och tillfälligt likviditetsstöd med anledning av covid-19 (Eruf) 

 

För det tillfälliga likviditetsstödet med anledning av covid-19 tillämpas följande obligatoriska kriterier: 

 

1. Sökande kan vara enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och 
övriga samfund med fast driftställe på Åland. 

 

2. Sökande ska uppfylla villkoren enligt landskapslagen om rätt att utöva näring (1996:47). 

 

3. Sökanden ska ha förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet. 

 

4. Stöd beviljas företag som inte varit i ekonomiska svårigheter per den 31.12.2019 utan 
likviditetsproblemen har uppkommit under år 2020 till följd av de åtgärder som vidtagits med 
anledning av undantagsförhållandet i Finland pga COVID-19 utbrottet. 
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1.2 Prioriterande kriterier, Eruf 

 

Följande urvalskriterier och poängsättning gäller för projekt med finansiering från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf). 

 

 

1.2.3 Särskilt mål: Att främja återhämtning för SMF företag  

 

Urvalskriterier Bedömningskriterier Viktning  
1. Projektet stöder förnyelse 
och utveckling av företag som 
drabbats av 
coronaviruspandemin 

5 poäng: Projektet utvecklar 
och förnyar affärsmodeller och 
processer, tjänster och 
produkter och/eller syftar till 
att nå nya kundgrupper. 
 
3 poäng: Projektet stöder ett 
samarbete mellan SMF och 
forsknings-, och utbildnings- 
eller utvecklingsinstanser. 
 
1 poäng: Projektet främjar 
användning av digitalisering i 
små och medelstora 
företagsverksamhet. 

40 (200) 
 
 

2. Projektet främjar företagens 
konkurrenskraft. 

5 poäng: Projektet stöder 
företagens internationalisering. 
 
3 poäng: Projektet främjar 
samarbete och nätverk mellan 
SMF företag. 
 
1 poäng: Projektet bidrar till 
ökat entreprenörskap och/eller 
intraprenörskap. 
 

40 (200) 

3. Projektet främjar hållbar 
tillväxt 

5 poäng: Främjar en ökning av 
antalet 
miljöteknikföretag och/eller 
leder till mer miljöanpassad 
teknik. 
 
2 poäng: Projektet främjar 
jämställdheten mellan könen, 
och beaktar genus- och 
jämställdhetsaspekter i själva 
projektarbetet – i tex idéer, 

20 (100) 
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frågeställningar, 
problemformuleringar, 
dokument, rapporter, teorier, 
metoder, analyser, resultat, 
planer, riktlinjer, 
implementering, information 
och spridning av resultaten. 
 
2 poäng: Projektet stöder 
utvecklingen av koldioxidsnål 
affärsverksamhet. 
 
1 poäng: Projektet främjar lika 
behandling av olika gruppers 
(tex etnisk bakgrund, 
funktionshinder) behov av 
rådgivningsverksamhet. 
 
1 poäng: Projektet stöder EU:s 
strategi för Östersjöregionen.  
 

Summa   100 
 

 

1.3 Prioriterande kriterier (ESF)  

  

Följande urvalskriterier och poängsättning gäller för projekt med finansiering från Europeiska 
socialfonden (ESF). 

 

1.3.5 Särskilt mål: Återhämtning och främjande av sysselsättning främst bland unga 
arbetslösa  

 

Urvalskriterier Bedömningskriterier Viktning  
1. Projektet främjar 
sysselsättningen direkt eller 
indirekt. 

5 Projektet riktar sig till 
ungdomar. 
 
 

25 (125) 

2. Projektet främjar rörlighet 
på arbetsmarknaden.  
 

3 Projektet stöder 
kompetenshöjning av 
arbetslösa.  
 
2 Projektet stöder 
arbetsmarknadsåtgärder som 
till exempel systematiserar 

15 (45) 
 
 
 
10 (20) 
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uppfångandet av inaktiva på 
arbetsmarknaden. 
 
 

3. Projektet främjar hållbar 
tillväxt 

2 Projektet främjar 
jämställdheten mellan könen, 
och beaktar genus- och 
jämställdhetsaspekter i själva 
projektarbetet – i tex idéer, 
frågeställningar, 
problemformuleringar, 
dokument, rapporter, teorier, 
metoder, analyser, resultat, 
planer, riktlinjer, 
implementering, information 
och spridning av resultaten. 
 
2 Projektet stöder 
likabehandling. 
 
2 Projektet främjar olika 
gruppers (tex etnisk bakgrund, 
funktionshinder) behov av 
rådgivningsverksamhet. 
 
2 Miljöutbildning ingår. 
 
2 Projektet stöder EU:s strategi 
för Östersjöregionen.  
 

10 (20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 (20) 
 
 
10 (20) 
 
 
 
 
 
10 (20) 
 
10 (20) 
 
 

Summa   100 
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