
Särskilda stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan 
på kulturlivet  

 
Tillfälligt specialunderstöd för organisationer inom konst och kultur  
Ålands landskapsregering har inrättat ett tillfälligt specialunderstöd för att 
motverka coronakrisens verkningar för enskilda kulturarbetare, kulturföretagare och föreningar samt 
organisationer som är hemmahörande och verksamma på Åland. Ansökan riktas till Ålands 
kulturdelegation som behandlar och tar beslut om stipendier och understöd.   
Ansökan för specialunderstöd är öppen mellan den 3 - 20 april. Ansökan formuleras fritt.  
 
 
Målgrupp föreningar och organisationer  
De som kan söka är föreningar och organisationer som är hemmahörande och verksamma på 
Åland och vars verksamhet i huvudsak är publik, museal eller konstpedagogisk.   
Stöd kan beviljas föreningar och organisationer vars arbete berörs på ett negativt sätt av 
coronavirusets utbredning under perioden februari – juni. Det kan gälla inställda föreställningar, 
verksamhet som har fått ställas in eller har skjutits upp och som har föranlett eller kommer att 
föranleda ekonomiskt avbräck.  
 
Stöd kan beviljas för nya projekt som är anpassade till rådande undantagssituation såsom 
framträdanden på nätet (konserter, uppläsningar, utställningar) eller utveckling av konstnärliga 
produktidéer - såväl materiella som immateriella – som i ett senare skede är tänkta att 
tillgängliggöras för en publik.   
Vid samarbeten över nätet bör sökanden beakta jämställdhet och landskapets utvecklings- och 
hållbarhetsagenda.  
  
 
Ansökan ska innehålla  

• En sammanställning av inställda kulturarrangemang eller liknande som den sökande har varit 
engagerad för och som därmed har eller kommer att förorsaka ett inkomstbortfall under 
perioden 1 februari – 31 augusti 2020.  
• En sammanställning av de kostnader som organisationen har haft för de inställda eller 
framskjutna aktiviteterna, samt en uppskattning av de intäkter som organisationen hade räknat 
med om aktiviteterna hade kunnat genomföras som planerat.  
• En redovisning över sökta och/eller beviljade understöd under 2020 som sökande redan 
åtnjuter  
• De två senaste årens bokslut 2018 och 2019 samt revisionsberättelse.    
• En beskrivning av användningen av det sökta understödet och ansökt belopp. 
Kulturdelegationen uppmuntrar ansökningar som ger den sökande möjlighet att utveckla sin 
verksamhet, digitalt förmedla kultur eller övrigt planeringsarbete. Om sökande planerar digital 
förmedling av kultur ska ansökan innehålla en försäkran om att upphovsrättsliga frågor beaktas.   
• En uppskattning av de övriga intäkter som det projektet eller aktiviteten väntas resultera i  
• Uppgifter om registrerat företag inom kulturbranschen  
• Obligatoriska uppgifter är föreningens namn, adress, FO-nummer och bankkontouppgifter.   

 
 
Maximalt stöd  
Ett understöd till förening/organisation kan beviljas upp till max 10 000 euro.   
Beslut om stöd tas inom maj månad, beviljat understöd ska redovisas inom oktober 2020.  
  
 



Rättsgrunder:  
• Självstyrelselag (1991:71) för Åland  
• Näringsstödslag (2008:110) för landskapet Åland    
• Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapet medel samt 
om landskapsgaranti  
• Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.  
• Anslag i landskapet Ålands andra tilläggsbudget för 2020  

 
 
Frågor kan riktas till adressen kulturinfo@regeringen.ax  
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