Arbetsstipendier till enskilda kulturarbetare

Bilaga 1 av den 26.1.15

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
Inkomstskattelagen 30.12.1992/1535
Lag om statens konstnärsstipendier 28.11.1969/734
Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland

Ändamål:

Syftet är att stödja konstnärer och kulturarbetare i att kunna verka professionellt. Stipendiet ska främja kulturarbetares utvecklande av kunskap och
kompetens inom sitt konstområde genom att möjliggöra skapande på heltid
under maximalt 1 år.

Stödtagare:

Enskilda kulturarbetare bosatta och verksamma på Åland samt enskilda
kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland
eller kännedom om den åländska kulturen. Både etablerade konstnärer
och kulturarbetare men även unga konstnärer i början av sin karriär.

Riktlinjer:

Arbetsstipendium kan beviljas för eget skapande på heltid inom någon av
konstarterna, för specialiseringsstudier och fortbildning inom kulturområdet
(musik, bildkonst, dans, teater, film och litteratur) som varar minst tre månader upp till ett år.







I bedömningen beaktas den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet.
Den konstnärliga kvalitén har hög prioritet
Principer för jämställdhet beaktas. Kulturdelegationen strävar till en
jämn fördelning av stipendier mellan kvinnor och män
Principer om en hållbar utveckling beaktas särskilt vid fördelningen av
arbetsstipendium. Med hållbar utveckling menar kulturdelegationen att
de stipendier som beviljas ger en långsiktig verkan och bestående
värde/kompetenshöjning (avtryck) i det åländska kulturlivet såväl som
individuell utveckling.
I bedömningen tas med hurivida kulturarbetaren tidigare har emottagit
stöd/stipendium i syfte att bredda antalet stödtagare
Arbetsstipendiets belopp är 1 600 €/månad. Stipendiet förutsätter
tjänstledighet från ordinarie arbete under stipendietiden men tillåter biinkomst från arbete upp till 40 % av en heltid under den tid stipendiet
nyttjas. Stipendiet är skattefritt men skattemyndigheterna meddelas om
stipendiebeslut



Stipendiaten ska teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring hos
LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) om arbetsstipendiet omfattar fyra månader eller mer
 Antalet ansökningar och kulturdelegationens fastställda budgetramar
påverkar fördelningen av stipendier
Arbetsstipendium beviljas inte





Ansökan

Form av stöd:

Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15
februari kl. 16.15. Om 15 februari 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. Till ansökan
ska bifogas en arbetsplan som täcker planerad stipendieperiod.





Övrigt:

om sökande redan åtnjuter statligt stipendium eller annat arbetsstipendium
för arbete med beställningsverk för vilket den sökande redan erhåller
ersättning
för vetenskaplig verksamhet,
(se Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfonds stipendier för studier
och forskning på postgradual nivå (http://www.lagtinget.ax))
för grundutbildning på instituts- eller högskolenivå inom musik, konst,
teater, dans, film och litteratur

Stipendiets belopp är 1600 euro/mån
Stipendiet täcker inte kostnaderna för den lagstadgade pensions- och
olycksfallsförsäkring som stipendiemottagaren måste teckna hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA), om stipendiet varar 4 månader
eller längre
Stipendiet utbetalas i månatliga rater enligt överenskommelse med stipendiaten
Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd och musiknämnd samt arbetsgruppen för Film Åland kan fungera som remissinstans vid beredningen av ansökningar om arbetsstipendium.
Efter stipendieperioden inlämnas en skriftlig rapport om stipendiets
användning.

