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Riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Åland 100 år under år 2022  

 

Firandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum pågår under året och det finns ännu möjlighet att söka stöd 

för att vara med och bidra med aktiviteter och evenemang för att festligheterna kring firandet. 

 

För vad kan man söka bidrag?  

 

- Ålands kulturdelegation ser gärna att så många som möjligt kan ta del i firandet, planerade projekt och 

evenemang ska därför vända sig till en bred publik både vad gäller ålder, mångfald, tillgänglighet samt 

regional spridning.  

 

Under år 2022 önskar kulturdelegationen rikta stöd till  

- projekt ska ta fasta på devisen ”100 år av egensinne”, tolkat och utryckt på olika sätt. 

- projekt som har barn och unga som målgrupp så att de projekt som planeras sker med, för och av 

barn.  

- Projekt som har äldre som målgrupp. 

- projekt som har till syfte att inkludera nyinflyttade ålänningar, både som målgrupp och som 

deltagare i utförandet av projektet.  

- projektet ska arrangeras med beaktande av landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda för 

Åland 

- projektet ska genomföras under jubileumsåret 2022 men får gärna ha en möjlighet att 

vidareutvecklas efter jubileumsåret.  

 

Vem kan söka bidrag?  

-  i landskapet hemmahörande föreningar och organisationer  

- kommuner, t ex skolor/skolklasser - projektgrupper  



 

 

  

- Utomåländska organisationer, men med anknytning till Åland, såvida det är fråga om ett uttryckligt 

samarbete med en eller flera åländska organisationer och där evenemanget ordnas på Åland. Den åländska 

samarbetspartnern är i sådana fall den part som anhåller om understödet.  

 

Ansökan  

Ansökan görs på kulturdelegationens digitala ansökningsblankett för projektunderstöd och lämnas in senast 

den 15 mars 2022 kl. 16.15. Till ansökan fogas en  

– utförlig projektbeskrivning i vilken det framgår vem målgruppen är, hur, var och när projektet ska realiseras 

och hur man beaktar landskapets hållbarhetsagenda.  

– En specificerad budget med både intäkter och utgifter  

 

Gemensam marknadsföring  

Arrangören delar informationen om evenemanget till Åland 100 och marknadsförs som en del av Åland 100. 

 

Rapportering  

Stödet ska redovisas på angiven blankett inom angiven tid. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av 

genomförande, målgrupp och deltagare samt en ekonomisk redovisning.  


