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Susanne Strand, tel 25278

Ärende

Finansiering för att höja attraktionskraften i Mariehamn
Beslut
Landskapsregeringen har den 21 september 2021 beviljat Er ett bidrag om 300.000 euro
för att tillsammans med aktörerna inom city Mariehamn genomföra investeringar
/förbättringar i centrum som ska komma alla tillgodo, både de som arbetar och/eller
besöker stadskärnan, i enlighet med den av City Mariehamn särskilt framtagna planen.
Den totala budgeten för åtgärderna i planen, inklusive drift, uppgår till 787.500 euro.
Insatserna fördelar sig mellan åren 2021-2024.
Utvecklande av ett livskraftigt centrum är en fråga som berör mer än bara Mariehamn och
företagen i centrum, det är en fråga som stöder Ålandsbilden och höjer Åland och
Mariehamn som en attraktiv och konkurrenskraft boende- och turistort, vilket är viktigt
för det åländska näringslivet efter Covid 19 pandemin.

Utbetalning, uppföljning och rapportering
Det beviljade bidraget utbetalas omedelbart efter beslut. Stödet täcker mervärdesskatt
endast där denna uppkommer som en verklig kostnad. I bokföringen ska kostnaderna
som hör till det beslutade projektet framgå i en skild projektbokföring.
Mariehamns stad ska senast den 31.12.2024 lämna in en slutredovisning över hur medlen
använts, omfattande en slutrapport samt projektets huvudbok.

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

Offentlig upphandling
Vid varje betalning ska kostnadseffektivitet eftersträvas. Vid anskaffningar ska
landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling
iakttas.

Lagrum
Det stöd som avses i detta beslut har beviljats med stöd av följande rättsakter och
föreskrifter.
Lagstiftning och principer:
Näringsstödslag för landskapet Åland (ÅFS 110/2008)
LL om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (ÅFS
50/1988)

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.
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
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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 besvärstiden
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.
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