Resestipendier (51600)

Bilaga 3 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.
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 resestipendier är att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Resestipendierna ska
göra det möjligt att presentera åländsk kultur samt främja ett kultur- och
kunskapsutbyte internationellt.

Stödtagare:

Enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande
på Åland. Föreningar ansöker om resebidrag i samband med ansökan om
verksamhetsunderstöd eller i form av projektunderstöd enligt fastställda
ansökningstider. Resestipendium beviljas inte för resor som sker i
samband med arbetsuppdrag eller skolresor.

Riktlinjer:

Resestipendium kan beviljas för rese- och logikostnader som uppstår i
samband med konstnärligt betydande projekt. Resestipendier beviljas upp
till högst 1 000 € för enskilda kulturarbetare och högst 3 000 € för arbetsgrupper. Resan ska göras på billigaste möjligaste sätt.
Sökande kan beviljas resestipendium endast 1 gång per år.
- Som grund för ansökan ska finnas en inbjudan
- Principer för jämställdhet beaktas. Kulturdelegationen strävar till en
jämn fördelning av stipendier mellan kvinnor och män
- I bedömningen tas med hurivida kulturarbetaren tidigare har emottagit stöd/stipendium i syfte att bredda antalet stödtagare

Ansökan:

Ansökan kan lämnas in till Ålands kulturdelegation löpande under året.
Ansökan görs på fastställd blankett och ska vara fullständig. Resan för
vilken man ansöker om stipendium får inte vara företagen vid inlämnandet av ansökan.

Form av stöd:

Stödet beviljas i form av direkta bidrag. Utbetalning görs efter att resan
företagits, efter inlämnad redovisning.

Övrigt:

Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd och musiknämnd samt arbetsgruppen för Film Åland kan fungera som remissinstans vid beredningen av ansökningar om resestipendium.
Efter genomförd resa inlämnas en redovisning, enligt anvisningar, över
beviljat resestipendium till Ålands kulturdelegation. Redovisningen ska
omfatta samtliga kostnader för hela resan samt en beskrivning över resans syfte och resultat.

