
 

Verksamhetsbidrag ur penningautomatmedel 

Antagna den 29.2.2012 

 
 

Ändamål: Syftet med verksamhetsbidrag är att främja en bred och mångfacetterad 

medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från 

penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål 

inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och 

som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och 

ändamål.  

Stödberättigade 

verksamhets- 

områden: Sociala, miljö-, ungdoms-, idrotts-, kultur- och övriga verksamheter som 

inte kan hänföras till de nämnda, men som uppfyller ovan angivet 

ändamål.  

 

Stödtagare: På Åland hemmahörande ideella föreningar, annan juridisk person eller 

företag som kan definieras som socialt företag vilka har varit 

registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit 

verksamhet. Den stödberättigade organisationens verksamhet ska 

främja och stödja allmännyttigt eller annat allmänt ändamål.  

  

Kriterier: Stödberättigade organisationer ska vara allmännyttiga. Enligt 

definitionen i 22 § ISkL ska ett samfund uppfylla tre kriterier, för att det 

skall kunna vara allmännyttigt. Ett samfund är allmännyttigt om:  

1. det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, 

sedlig eller samhällelig bemärkelse; 

2. dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier; 

3. det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i 

samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i 

form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt. 

 

 Vid bedömning av ansökan tas i beaktande frivilliginsatsernas andel av 

verksamheten samt dess möjlighet till samverkan med lokala 

samhällsinsatser. Organisationen ska vara öppen för alla, men 

verksamheten bör ej ersätta lagstadgad verksamhet. Annan verksamhet 

kan stödas om särskilt budgetbeslut finns. 

  

Ansökan: Ansökningstidpunkten är senast den 15 oktober året före 

verksamhetsåret. Ansökan görs på särskild fastställd blankett. 

 

Form av stöd: Stödet kan ges som bidrag för löpande verksamhet eller för särskilt 

ändamål. Bidrag för särskilt ändamål kan villkoras så att redovisning 

fordras före slutreglering. Utbetalning görs i rater under året, men 

bidrag understigande 20.000 euro kan betalas ut i en rat. 

 



Särskilda villkor: Redovisning över verksamhetsbidragets användning ska avges efter 

fastställt bokslut eller senast i samband med därpå följande 

bidragsansökan. Redogörelse över eventuell utförd upphandling ska 

bifogas redovisningen.  

 

 Om organisationen i sin bokföring upptagit medel i fonder eller reserver, 

ska det till ansökan bifogas redogörelse över dessa medels framtida 

användning. Behov av reservationer kan beaktas om verifierbart behov 

över framtida utgifter föreligger och en utredning bifogas ansökan.  

 

Verksamhetsbidraget beviljas för ett verksamhetsår och tidigare års 

outnyttjat bidrag och överskott ska således tas i beaktande i ny ansökan. 

Även i de fall organisationens verksamhet visar överskott bör en 

förklaring bifogas ansökan för att det faktiska behovet av bidrag ska 

kunna bedömas.  

 

Då en organisation erhåller bidrag för en allmännyttig verksamhet och 

samtidigt bedriver försäljning av varor eller tjänster för en aktivitet inom 

samma verksamhetsområde, ska redogörelse över nämnda 

försäljningsrelaterade kostnader och intäkter upprättas. Denna 

redogörelse ska bifogas ansökan eller senast i samband med 

färdigställande av bokslut inlämnas till landskapsregeringen. 

Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att kunna justera innevarande 

års bidrag i förhållande till influtna nettointäkter för föregående 

verksamhetsårs försäljningsaktiviteter.  

 

De organisationer som genom bidrag finansierar större inköp eller 

upphandlingar av varor eller tjänster som överstiger EU:s tröskelvärden 

(från 193 000 € år 2011) ska följa lagstiftningen om offentlig 

upphandling. Redogörelse för upphandlingsförfarandet bifogas ansökan. 

 

  

Jämställdhet:  Målet med jämställdhetsarbetet är att uppnå jämlika 

verksamhetsförutsättningar för kvinnor och män respektive flickor och 

pojkar. Jämställdhetsmålet vid beviljande av penningautomatmedel är 

att fördelningen ska ske på jämlika villkor. Utvärdering av målet 

möjliggörs genom att kartlägga och följa upp hur fördelningen av 

beviljade medel ser ut ur ett könsperspektiv. Därför ska varje 

organisation i ansökan om bidrag samt i redovisningen ange fördelning 

av kvinnor och/eller män eller flickor och/eller pojkar gällande 

medlemmar och/eller aktiviteter.  

 

Hållbar utveckling: Målet med arbetet inom hållbar utveckling är att uppnå en utveckling 

som tillgodoser behoven idag utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att målet ska 

uppnås måste det finnas en samverkan och balans mellan ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. Det handlar om att tänka långsiktigt, 

iaktta försiktighet med begränsande resurser och ändå kunna uppfylla 

mänskliga behov. Viktigt är därför att alla tar ansvar och gör vad som är 

möjligt utifrån eget perspektiv. Målet vid beviljande av 



penningautomatmedel i enlighet med hållbarhet är att fördelningen ska 

gynna verksamheter som strävar mot en hållbar utveckling.  

 

Laghänvisningar:   LL (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel 

samt om landskapsgaranti. 

LL (1966:10, ändr. 52/1993) om lotterier. 

LF (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet. 

Idrottslag (1983:42) för landskapet Åland 

LF (1999:3) om överföring av vissa förvaltningsuppgifter på Ålands 

idrottsförbund 

LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation 

LL (1994:43) om offentlig upphandling 

LF (1998:101) om offentlig upphandling 

Anslag i landskapets budget, budgetmoment  

Lag om offentlig upphandling (FFS 348/2007) 

Statsrådets förordning om offentlig upphandling (FFS 614/2007) 

Föreningslag (FFS 503/1989) 

Lag om sociala företag (FFS 1351/2003) 

Inkomstskattelag (FFS 1535/1992) 

 

 

EU:s statsstödsregler: 

Artikel 107 FEUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt) (Tidigare art 87 EG-fördraget) 

Det s.k. Montipaketet; Kommissionens beslut (2005/842/EG), 

gemenskapens rambestämmelser för statigt stöd i form av ersättning för 

offentliga tjänster (2005/C297/04) samt kommissionens direktiv 

2005/81/EG om ändring av insynsdirektivet. 

De sk. Altmarkkriterierna enligt Europadomstolens dom i mål C-280/00 

De minimisförordningen, Kommissionens förordning 1998/2006 om 

tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre 

betydelse, EUT L379, 28.12.2006 

Kommissionens beslut 2005/842/EG av den 28 november 2005 om 

tillämpningen av artikel (86.2 i EG-fördraget på statligt stöd i form av 

ersättning för offentliga tjänster som beviljas vissa företag som fått i 

uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt 

Om inte ovanstående regler kan tillämpas ska en förhandsanmälan om 

ersättningen lämnas till kommissionen och gemenskapens 

rambestämmelser 2005/C297/04 ska istället tillämpas 
 


