6.1 Investeringsbidrag
Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71)
Landskapslag om näringsstöd (2008:110)
Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel
samt om landskapsgaranti (1988:50)
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:

Stödet syftar till att utveckla det åländska näringslivet genom investeringar
samt att skapa sysselsättning. Stöd beviljas för nyinvesteringar i
materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten
och/eller sysselsättningen inom det privata näringslivet ökar.
Med materiella tillgångar avses tillgångar i form av mark, byggnader
och anläggningar, maskiner och utrustning.
Med immateriella tillgångar avses tillgångar som saknar fysisk eller
finansiell gestaltning, tex patent, licenser, know-how eller andra
immateriella rättigheter.
Exportkravet gäller inte:
- vid investeringar i den åländska skärgården
- investeringar i förnyelsebar energi som kommersialiseras.
Följande miljöinvesteringar, vilka utförs av exporterande företag, kan
t.ex. stödas:
Investeringar inom
- avfall
- avlopp
- vatten
- energi
Investeringarna ska ha en miljöförbättrande inverkan.
Vindenergi stöds inte. Investeringsbidrag enligt denna stödordning
beviljas inte heller till investeringar i kommunal regi.

Ersättningsinvesteringar godkänns inte.
Stödtagare:

Sökanden ska uppfylla villkoren enligt LL om rätt att utöva näring (47/96)
vilket ska påvisas av sökanden. Investeringsstöd kan beviljas till
enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag,

andelslag, och övriga samfund som har fast driftställe på Åland.
Enskilda näringsidkare som fyllt 60 år kan inte erhålla stöd.
Investeringsstöd beviljas till enskild näringsidkare som bedriver
verksamhet som heltidssysselsättning. Jordbruksföretagare ska bedriva
verksamheten
som
ett
komplement
till
befintliga
landsbygdsverksamheter.
Investeringsstöd beviljas inte till enskild näringsidkare eller
jordbruksföretagare som gått i pension. Med pension avses även olika
former av deltidspension som innebär minskad arbetstid.
Företaget ska ha förutsättningar för lönsam verksamhet, vilket ska
dokumenteras av sökanden och bedöms utifrån företagets ekonomiska
situation som helhet med särskilt beaktande av om företaget befinner
sig i en upp-start- eller expansionsfas.
Ett investeringsstöd beviljas inte till företag i svårigheter. Ett företag
definieras vara i svårigheter enligt vad som framkommer av artikel 2
punkt 18 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Investeringsstöd enligt denna stödordning beviljas inte heller inom
fiskeoch
vattenbrukssektorn,
för
primärproduktion
av
jordbruksprodukter eller för bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter om:
i)

stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden
sådana produkter som köps från primärproducenter eller släpps
ut på marknaden av de berörda företagen, eller

ii)

en förutsättning för stödet är att det helt eller delvis överförs till
primärproducenter.

Om ett företag har ett oreglerat återbetalningskrav till
landskapsregeringen till följd av att Kommissionen förklarat ett stöd
som olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden kan
företaget inte erhålla utbetalning av investeringsstöd enligt denna
stödordning.
Investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter
regleras genom skild stödordning.
Stödform:

Stöd beviljas i form av bidrag

Stödintensitet:

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
10
20
Medelstora företag
10
10
Stora företag
10
10

Skärgård
30
20
10

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 minimis-stöd
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.
Särskilda villkor:

Investeringsstödet ska ha stimulanseffekt, vilket anses uppfyllt om
stödmottagaren har lämnat in en skriftlig ansökan om stöd innan arbetet
med projektet eller verksamheten inleds. Stödansökan ska minst
omfatta följande uppgifter: a) företagets namn och storlek, b)
beskrivning av projektet, inklusive start- och slutdatum, c) projektets
lokalisering, d) förteckning över projektkostnader samt e)typ av stöd
och det offentliga finansieringsbelopp som behövs för projektet.
Ett arbete anses inlett vid det första bindande åtagandet att beställa
utrustning, men inte preliminära genomförbarhetsstudier.
Vid investeringsstöd till stora företag ska investeringen upprätthållas i
minst 5 år efter att investeringen slutförts och tagits i bruk. Vid
investeringsstöd till små och medelstora företag är motsvarande
tidsperiod 3 år. Gäller investeringen anläggningar eller utrustning som
p.g.a. snabb teknisk utveckling blir föråldrad under denna 3 eller 5 års
period erfordras istället att den ekonomiska verksamheten blir kvar i
regionen under perioden.

Stödberättigande kostnader:
För att en investering ska vara stödberättigande ska den bestå av:
1. en investering i materiella och/eller immateriella tillgångar i
samband med inrättande av en ny anläggning, utvidgning av en
befintlig anläggning, omställning av produktionen i en
anläggning till nya produkter eller en grundläggande ändring av
hela produktionsprocessen i en befintlig anläggning, eller

2. förvärv av de tillgångar som tillhör en anläggning, om följande
villkor är uppfyllda:
a.

anläggningen har lagts ned eller skulle ha lagts ned om
den inte hade förvärvats;

b. tillgångarna köps från tredje part utan anknytning till
köparen;
c.

transaktionen genomförs på marknadsvillkor.

Om en familjemedlem till den ursprungliga ägaren, eller en
anställd, tar över ett litet företag, ska villkoret att tillgångarna
ska köpas från tredje part utan anknytning till köparen inte
gälla. Förvärv av aktierna i ett företag ska i sig inte utgöra en
investering.
3. Immateriella tillgångar skall uppfylla samtliga följande villkor:
a) De ska uteslutande utnyttjas i den anläggning som tar
emot stöd.
b) De ska betraktas som tillgångar som kan skrivas av.
c) De ska ha förvärvats på marknadsvillkor från tredje part
som inte har någon anknytning till köparen.
De ska tas upp som tillgångar i företagets balansräkning i
minst tre år
.
4. Om stödordningen används vid medfinansiering från
Europeiska regionalfonden godkänns kostnader ifråga om mark
endast till ett belopp som inte överstiger 10 % av de totala
stödberättigande utgifterna för insatsen ifråga, i enlighet med
rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om
Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av
förordning nr 1783/1999 ersatt av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden,
Europeiska
socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden,
om fastställande av allmänna bestämmelser för Euroepiska
regionala
utvecklingsfonden,
Europeiska
socialfonden,
Sammanhållningsfonden
och
Europeiska
havsoch
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006.
5. Kostnader för förvärv av förhyrda tillgångar andra än mark och
byggnader skall endast beaktas om hyresavtalet är i form av
finansiell leasing och innefattar en skyldighet att förvärva
tillgången efter det att hyresavtalet har löpt ut. Vid hyra av mark
och byggnader gäller att hyran måste fortsätta minst fem år efter
beräknat datum för investeringsprojektets fullbordande, för små
och medelstora företag tre år.

6. För små och medelstora företag kostnader för inköp av
begagnad utrustning, såtillvida sökanden kan påvisa att
utrustningen inte har erhållit offentligt stöd de senaste fem åren.
Om det gäller övertagande skall de tillgångar för vilkas förvärv
stöd beviljades redan före förvärvet dras av.
7. Kostnader för installation och frakt och andra service och
tjänstekostnader direkt knutna till den aktuella investeringen.
8. Kostnader uppgörande av ritningar för byggnadslov samt
kostnad för byggnadslov. Undantag från regeln om
retroaktivitet kan beviljas för kostnader för planeringsarbete
(arkitekt- och projekteringsritningar för byggnadslov) som är
direkt knutna till investeringen för vilken stöd söks.
9. Anställdas lönekostnader får upptas såsom stödberättigande
utgift till sitt fulla värde.
Ej stödberättigande kostnader:
1 Handverktyg,
2 Lösöre, till lösöre räknas främst möbler, husgeråd, transportmedel,
varor och dylikt.
3 Datorer och programvara som används i administrativt syfte,
4 Eget material och användning av egna maskiner,
5 Egentlig renovering av anläggningar som föranleds av normalt
slitage,
6 Fristående kiosk- och andra jämförbara verksamheter,
7 Båtar, bilar, lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner och dylika
fordon,
8 Markområden med undantag av sådan tomtmark som av sökanden
påvisats som erforderlig för etablering av en anläggning.
9 Varurabatter, bonus etc.
10 Reservdelar och reservutrustning.
Samt övriga kostnader som inte innefattas i uppräkningen ovan av
stödberättigande kostnader.
LOGIVERKSAMHET
Särskilda kriterier:
1. Stödet gäller stuguthyrning, B&B, gästhem, pensionat, hotell och
därtill hörande fastigheter. Verksamheterna ska bedrivas i fristående
byggnad för att kunna erhålla stöd. Byggnad som företagaren själv bor i
kan inte stödas, såtillvida det inte är klart avgränsade utrymmen inom
B&B och där kostnaderna endast är att hänföras till den del som
omfattas av B&B verksamheten. B&B verksamhet ska årligen
marknadsföras för säsongsperioden.
2. Investeringen gäller nybyggnation med undantag av den första
stugan. Gällande hotell kan investeringen även utgöra en
grundrenovering
som
innebär
en
standardförhöjning.
Standardförhöjningen ska vara väsentlig och då inte innefatta sedvanligt
underhåll som byte av mattor, tapeter eller målning.
3.
Uthyrning
ska
inte
ske
på
årsbasis.

