
 
Kulturstipendier för enskilda kulturarbetare och konstnärer samt arbetsgrupper  
   
 
 
För vad:  Kulturstipendium beviljas för ett avgränsat projekt med tydlig tidsplan och 

budget. Syftet är att möjliggöra och uppmuntra till projekt av nyskapande 
karaktär som tillför åländskt kulturliv och de medverkande nya erfarenhet-
er och kunskap. 
Stipendium kan beviljas för bland annat material- och produktionskostna-
der samt arbete inom de olika konstområdena. Vidare kan stipendium be-
viljas för turnéer och kulturexport. Kulturdelegationen fördelar även sti-
pendier för utgiven litteratur under föregående år.  Se särskilda riktlinjer! 

 
Stöd kan ges för fortbildning men inte för grundutbildning. 
 

För vem: Stödtagare är enskilda kulturarbetare och konstnärer som är bosatta och 
verksamma på Åland eller enskilda kulturarbetare och konstnärer vars ar-
bete främjar den kulturella verksamheten på Åland eller kännedom om 
åländsk kultur.  
Arbetsgrupper kan söka kulturstipendium under solidariskt ansvar.  

 
Form av stöd:  Stödet beviljas i form av direkta bidrag. Utbetalning görs i förskott, om inte 

annat beslutas. 
Stipendiet är skattefritt, dock så att samtliga stipendiebeviljningar medde-
las skattemyndigheterna. För mer information om beskattning av under-
stöd och stipendier se länken! 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/
beskattbesk-av-understod-stipendier-hederspris-och-andra-pris/ 

 
 
Ansökan och ansökningstid:  

 
Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 feb-
ruari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande var-
dag.  
 
Ansökan görs på digital blankett och ska vara omsorgsfullt ifylld och full-
ständig, endast ett projekt per blankett. Valet ”övrigt” innebär tvärkonst-
närlig verksamhet som förenar flera konstarter och inte passar in under nå-
gon enskild konstart.  
Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning som beskriver målsättningen 

med projektet och det sökta stipendiet samt som obligatorisk bilaga den 

sökandes/sökandenas meritförteckning (cv) och arbetsprover samt länk till 

webbsida.  

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattbesk-av-understod-stipendier-hederspris-och-andra-pris/
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48885/beskattbesk-av-understod-stipendier-hederspris-och-andra-pris/


Projektet, för vilket man söker kulturstipendium, får inte vara slutfört men 
kan ha påbörjats när ansökan lämnas in (stöd beviljas inte för kostnader 
som uppkommit före ansökan inlämnats).  

 
Riktlinjer: Kulturstipendium kan beviljas för ett avgränsat projekt med uttalad 

tidsplan och budget, inom någon av konstarterna. Projekt som kan bedö-
mas tillföra åländskt kulturliv och de medverkande nya erfarenheter och 
kunskap prioriteras. I bedömningen av ansökan beaktas den sökandes 
konstnärliga verksamhet.  

 

• Principer för jämställdhet beaktas 

• I all fördelning av stöd beaktas principer om en hållbar utveckling beak-

tas varför sökande uppmanas att bekanta sig med Utvecklings- och 

hållbarhetsagenda för Åland https://www.barkraft.ax/ 

• I bedömningen av ansökningar lägges vikt vid projektets tillgänglighet, 

regional spridning samt möjlighet för personer med funktionsvariation 

att kunna ta del av publika projekt som erhåller stöd   

• I bedömningen beaktas huruvida den sökande tidigare har emottagit 

stöd/stipendium, i syfte att bredda fördelningen av stödtagare 

• Antalet ansökningar och kulturdelegationens fastställda budgetramar 

påverkar fördelningen av stipendier 

 
Kulturstipendium beviljas inte: 
 

• Om ansökan anlänt för sent. Om ansökan är bristfällig och nödvän-
diga uppgifter inte har lämnats till kulturdelegationen trots kom-
pletteringsanmodan 

• Om sökande inte inom utsatt tid har lämnat in en skriftlig redovis-
ning av tidigare bidrag som beviljats av Ålands kulturdelegation 

• För arbete med beställningsverk för vilket den sökande redan erhål-
ler ersättning 

• Författare och översättare av vetenskapliga undersökningar, läro-
böcker eller annan därmed jämförbar litteratur  

• Om sökande redan åtnjuter statligt stipendium eller annat arbets-
stipendium 

• För grundutbildning på instituts- eller högskolenivå.  

• Stipendium beviljas inte retroaktivt   

 
 
Särskilda villkor: Stipendiemottagare ska meddela kulturdelegation eventuella avvikelser av 

stipendiets användande.  
 
Arbetsgrupper som beviljas kulturstipendium under solidariskt ansvar ska 
upprätta särskilt projektbankkonto till vilket beviljat stöd kan utbetalas.  
 

https://www.barkraft.ax/


Redovisning:  Erhållet stipendium ska redovisas inom angiven tid. Redovisningen görs 
elektroniskt på angiven blankett och ska omfatta samtliga kostnader och 
intäkter för hela projektet samt en beskrivning över projektets genomfö-
rande och resultat. Bidragsmottagare kan bli återbetalningsskyldig om stö-
det inte har använts för angivet ändamål. 

 
Övrigt:  Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd, musiknämnd och 

samt film- och medienämnden kan fungera som remissinstans vid bered-
ningen av ansökningar om kulturstipendium.  
 
Samtliga ansökningar är offentliga handlingar.  

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

om landskapsgaranti 
  LL (1996:10, 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 
  Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse  
  Inkomstskattelagen 30.12.1992/1535 
  Lag om statens konstnärsstipendier 28.11.1969/734 
  Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland  
  Lag om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1280 


