Landskapsunderstöd för kulturprojekt

Bilaga 2 av den 15.12.14

Rättsgrund:

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
LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation
LL (1985:29) om stöd för litterär verksamhet
Anslag i Ålands landskapsregerings budget
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland

Ändamål:

Syftet med bidraget är att uppmuntra till ett varierat kulturutbud över hela
Åland. Understödet avser projekt av engångskaraktär. Projektbidraget ska
främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter.

Stödtagare:

I landskapet hemmahörande ideella föreningar och organisationer eller
arbets-/projektgrupper.
Kommuner och institutioner är understödsberättigade, förutom landskapets egna institutioner (såsom till exempel landskapsskolorna).
Utomåländska organisationer kan få del av understöd från Åland såvida
det är fråga om ett uttryckligt samarbete med en eller flera åländska organisationer. Den åländska samarbetspartnern är i sådana fall den part
som anhåller om understödet.
Företag beviljas inte understöd.

Riktlinjer:














Projekt av nyskapande och experimentell karaktär prioriteras
Projekt som präglas av kvalitet och som bidrar till bredd och mångfald i
det åländska kulturlivet över hela Åland
Projekt av publik karaktär, eller vars slutresultat gagnar kulturlivet på
Åland prioriteras
Projekt som riktar sig till barn och ungdomar prioriteras
Kompetensutvecklande projekt som tillför åländskt kulturliv och de
medverkande nya erfarenheter och kunskap framhålls särskilt
I bedömningen av ansökningar lägger kulturdelegationen vikt vid projektets tillgänglighet, både beträffande den regionala spridningen samt
även möjligheten för funktionshindrade att kunna ta del av de projekt
som erhåller stöd
Principer för jämställdhet beaktas särskilt vid fördelningen av projektunderstöd
Principer om en hållbar utveckling beaktas särskilt vid fördelningen av
projektunderstöd. Med hållbar utveckling menar kulturdelegationen att
de medel som beviljas ger en långsiktig verkan och ett bestående värde
(avtryck) i det åländska kulturlivet.
Ansökans totala budget samt övrig finansiering av ett projekt beaktas
vid fördelningen
Huruvida föreningen erhållit ett verksamhetsunderstöd under året påverkar bedömningen

Ansökan:



Antalet ansökningar och kulturdelegationens fastställda budgetramar
påverkar fördelningen av projektunderstöd



Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15
mars och den 15 september kl. 16.15. Om 15 mars eller 15 september infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Ansökan som inlämnas efter utsatt ansökningstid godkänns inte.
Ansökan görs på fastställd blankett och ska vara fullständig
Arbets-/projektgrupper kryssar i rutan för kulturstipendium under solidariskt ansvar på ansökningsblanketten samt upprättar ett separat projektkonto
Projektet ska inte vara slutfört men kan ha påbörjats när ansökan lämnas
in.
Bidraget redovisas enligt kulturdelegationens anvisningar. Den ekonomiska redovisningen samt beskrivningen av genomförandet omfattar
hela projektet. Slutrapporten ska vid sidan av kostnadsredovisning, innehålla en uppskattning av besökarantal






Form av stöd:

Stödberättigade
kostnader:

Övrigt:

Stödet beviljas i form av direkta bidrag. Utbetalning görs i förskott, om
inte annat beslutas. Erhållet bidrag ska redovisas inom angiven tid.

Kostnader som hänför sig till projektet genomförande samt projektets
marknadsföringskostnader som kan bedömas som godtagbara i förhållande till den uppställda målsättningen med projektet. I godtagbara
kostnader ingår ersättning för eget arbete.
Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd och musiknämnd kan fungera som remissinstans vid beredningen av ansökningar
om projektunderstöd.

