6.2 Stöd för investeringar
jordbruksprodukter

för

bearbetning

och

saluföring

av

Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71)
Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets
medel samt om landskapsgaranti (1988:50)
Landskapslag om näringsstöd (2008:110)
Anslag i landskapets årliga budget.
Anslag i landskapets årliga budget
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.
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Ändamål:

Målet med stödordningen är att skapa goda förutsättningar för en
fortsatt hög sysselsättning och lönsamhet i landskapets
förädlingsindustri för jordbruksprodukter. En lönsam lokal
förädlingsindustri skapar förutsättningar också för det lokala
jordbruket att bibehålla eller förbättra lönsamheten och därmed
bidra till att upprätthålla en levande landsbygd och ett öppet
landskap. Därtill är målet att öka företagens effektivitet, att öka
förädlingsgraden i företagen och att miljöanpassa företagens
produktion.
Stöd kan beviljas till investeringar för bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter. Med bearbetning avses varje
process som en jordbruksprodukt undergår som till resultat ger
en produkt som också är en jordbruksprodukt, med undantag
för verksamheter på jordbruksföretaget som är nödvändiga för
att förbereda en animalisk eller vegetabilisk produkt för den
första försäljningen.
Med saluföring av jordbruksprodukter menas att ställa fram
eller visa upp en jordbruksprodukt i avsikt att sälja, erbjuda för
försäljning, leverera eller på annat sätt föra ut på marknaden,
med undantag för primärproducentens försäljning i första ledet
till återförsäljare eller förädlare samt varje förberedande av
produkten för sådan försäljning. Primärproducentens
försäljning till slutkonsumenter ska betraktas som saluföring
om den sker i separata lokaler som är särskilt avsedda för detta
syfte.

Med jordbruksprodukter avses produkter som förtecknas i
bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och
vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning
(EU) nr 1379/2013.
an å investeringsstöd för
Stödtagare: Företag verksamma inom livsmedelsindustrin på hela Åland.
Form av stöd:
Stödintensitet:

Stöd beviljas i form av bidrag.
Stödet beräknas på basen av godkända stödberättigande
kostnader för investeringen.
Det maximala investeringsstöd som kan beviljas företag utifrån
de godkända stödberättigande utgifterna framgår nedan:

Maximal stödnivå i %
Sökande
Mariehamn Landsbygd
Små företag
20
30
Medelstora företag
20
30
Stora företag
10
20

Skärgård
30
30
20

Till stora företag samt företag i skärgården beviljas stödet i
enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd.
Det totala beloppet av alla stöd som beviljas i enlighet med
kommissionens förordning om försumbart stöd s.k. de minimisstöd enligt EU (nr) 1407/2014 som ett företag erhåller kan inte
överskrida 200.000 euro under en tre års period. Treårsperioden
börjar det beskattningsår då myndigheten för första gången har
beviljat företaget stöd.
Ett investeringsstöd till små och medelstora företag får uppgå till högst
7,5
miljoner
euro
per
företag
per
investeringsprojekt
utifrånKommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Begränsningar:

I samband med att stöd beviljas måste hänsyn tas till de
eventuella förbud eller restriktioner som fastställs i de
gemensamma marknadsordningarna.
I övrigt gäller samma kriterier och villkor för särskilda villkor,
stödberättigande kostnader, ej stödberättigande kostnader,
kumulering, kontroll och insyn som anges ovan under 6.1
Investeringsbidrag.

