Kulturstipendier till enskilda kulturarbetare

Bilaga 1 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
Inkomstskattelagen 30.12.1992/1535
Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland

Ändamål:

Syftet med stipendierna är att de ska främja såväl kvalitet som bredd och
mångfald i det åländska kulturlivet samt att stödja kulturarbetare i att
kunna verka professionellt.

Stödtagare:

Enskilda kulturarbetare bosatta och verksamma på Åland samt enskilda
kulturarbetare vars arbete främjar den kulturella verksamheten på Åland
eller kännedom om åländsk kultur.

Riktlinjer:

Den konstnärliga kvalitén har hög prioritet. Projekt som kan bedömas
vara av nyskapande och experimentell karaktär prioriteras samt projekt
som tillför åländskt kulturliv och de medverkande nya erfarenheter och
kunskap.
- 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 kulturstipendium. Med hållbar utveckling menar kulturdelegationen att de stipendier som beviljas ger en långsiktig verkan och ett
bestående värde (avtryck) både hos den enskilda kulturarbetaren så
väl som i det åländska kulturlivet.
- 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
- I bedömningen tas med huruvida kulturarbetaren tidigare har emottagit stöd/stipendium i syfte att bredda antalet stödtagare
- Ansökans totala budget samt övrig finansiering av ett projekt beaktas
vid fördelningen
- Antalet ansökningar och kulturdelegationens fastställda budgetramar
påverkar fördelningen av stipendier

Ansökan:

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 avslås.
Ansökan görs på fastställd blankett och ska vara fullständig. 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).
Stipendier kan beviljas för kulturell verksamhet enligt de beskrivna kategorierna nedan.
Allmänt
Stipendier kan beviljas för kulturell verksamhet inom följande områden:
- Musik och sång
- Bildkonst, konsthantverk, formgivning och foto
- Film
- Dans och teater
- Litteratur
Stipendier beviljas:
- för fortbildning
- för speciella projekt
- för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna
Musik och sång
- för konsertprojekt
- för anskaffning av musikinstrument eller noter
- för musikinspelningar (studiohyra)
Bildkonst, konsthantverk, formgivning, foto, design och arkitektur
- för utställningsprojekt
- för inköp av material och utrustning
Film
- för verksamhet inom filmproduktion
- för inköp av utrustning och material
Dans och teater
- för verksamhet inom områdena ljus- och ljudteknik, kostym, smink, dekor, koreografi, regi och scenografi

-

-

-

Litteratur
för påbörjade eller planerade projekt som är av stort litterärt intresse och
som avses publiceras
till på Åland verksamma författare och översättare (gäller huvudsakligen
översättningar till svenska) av skönlitteratur och facklitteratur vilkas
böcker tillhandahålls avgiftsfritt i allmänna bibliotek
till annan utövare av skapande litterär verksamhet vars verk tillhandahålls i allmänt bibliotek eller på annat sätt är tillgängligt för allmänheten
Stipendier beviljas inte
författare och översättare av vetenskapliga undersökningar, läroböcker
eller annan därmed jämförbar litteratur
Kulturdelegationen fördelar även stipendier för utgiven litteratur under föregående år. Se särskilda riktlinjer!

Form av stöd:

Stödet beviljas i form av direkta bidrag. Utbetalning görs i regel i förskott, om inte annat beslutas.

Övrigt:

Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd och musiknämnd samt arbetsgruppen för Film Åland kan fungera som remissinstans vid beredningen av ansökningar om kulturstipendium.
Efter genomfört projekt inlämnas en redovisning, enligt anvisningar, över
beviljat kulturstipendium till Ålands kulturdelegation. Redovisningen ska
omfatta samtliga kostnader för hela projektet samt en beskrivning över
projektets genomförande och resultat.

