Bilaga 2 av den 13.6.2019
Projektunderstöd för föreningar och organisationer

För vad:

Understöd beviljas för projekt av engångskaraktär inom de olika konstområdena. Syftet med bidraget är att uppmuntra till ett varierat och nyskapande publikt kulturutbud över hela Åland. Projektunderstöd kan beviljas för
att främja deltagarnas kunskapsutveckling och färdigheter.
Stöd kan beviljas för bland annat material- och produktionskostnader, hyra
och marknadsföring samt arbete inom de olika konstområdena. Vidare kan
understöd beviljas för turnéer och kulturexport.

För vem:

Stödtagare är i landskapet hemmahörande ideella föreningar och organisationer. 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.
Kommuner och institutioner kan vara understödsberättigade om planerat
projektet bedöms vara av allmänt intresse. Detta gäller inte landskapets
egna institutioner (såsom till exempel landskapets skolor).

Form av stöd samt stödberättigade kostnader:
Stöd beviljas i form av direkta bidrag. Utbetalning görs i förskott, om
inte annat beslutas. Ansökans totala budget samt övrig finansiering av
projektet beaktas vid behandling av ansökan.
Bidraget är alltid delfinansiering, max 80 % av godtagbara kostnader, det
betyder att ett bidrag inte kan täcka projektets samtliga kostnader.
Kulturdelegationen kan återkräva beviljat understöd som inte använts på
avsett sätt.
Ansökan och ansökningstid:
Ansökan ska vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 september kl. 16.15. Om den 15 september infaller på en helg gäller därpå följande vardag.
Registrerade föreningar kan i samband med ansökningstiden för verksamhetsunderstöd den 15 oktober söka stöd för tidsbundna och avgränsade
projekt i samband med ansökan för verksamhetsunderstöd.
Ansökan görs på digital blankett och ska vara omsorgsfullt ifylld och fullständig. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning som beskriver målsättningen med projektet och det sökta understödet.
Projektet, för vilket man söker understöd, får inte vara slutfört men kan ha
påbörjats när ansökan lämnas in.

Riktlinjer:

Projektunderstöd kan beviljas för ett avgränsat projekt med uttalad
tidsplan och budget, inom någon av konstarterna. Projekt som kan bedömas vara av nyskapande karaktär prioriteras liksom projekt som tillför
åländskt kulturliv och de medverkande nya erfarenheter och kunskap och
som bidrar till bredd och mångfald i det åländska kulturlivet. I bedömningen av ansökan har projektets konstnärliga kvalité hög prioritet.
•
•
•
•

•
•

•
•

Till ansökan ska en projektbeskrivning samt tidsplan och budget bifogas. Ansökans budget ska vara realistisk och i balans, gärna så att
projektet har en så bred finansiering som möjligt
Projekt av publik karaktär, eller vars slutresultat gagnar kulturlivet
på Åland prioriteras
Projekt som riktar sig till barn och ungdomar prioriteras
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
I all fördelning av stöd beaktas principer om en hållbar utveckling
beaktas varför sökande uppmanas att bekanta sig med Utvecklingsoch hållbarhetsagenda för Åland https://www.barkraft.ax/
Huruvida föreningen erhållit ett verksamhetsunderstöd under året
påverkar bedömningen
Antalet ansökningar och kulturdelegationens fastställda budgetramar påverkar fördelningen av projektunderstöd

Projektunderstöd beviljas inte:
•
•
•
•
•
•
•

Om ansökan anlänt för sent
Om ansökan är bristfällig och nödvändiga uppgifter inte har lämnats
till kulturdelegationen trots kompletteringsanmodan)
Om sökanden inte inom utsatt tid har lämnat in en skriftlig redovisning av tidigare bidrag som beviljats av Ålands kulturdelegation
För arbete med beställningsverk för vilket den sökande redan erhåller ersättning
Understöd beviljas inte projekt som ersätter kommunernas lagstadgade skyldigheter
Understöd beviljas inte företag
Understöd beviljas inte retroaktivt

Särskilda villkor:
Bidragsmottagare ska meddela kulturdelegation eventuella avvikelser av
understödets användande. Ålands kulturdelegation ska framkomma som
bidragsgivare i marknadsföring av projekt som beviljats understöd.
Redovisning:

Erhållet bidrag ska redovisas inom angiven tid. Redovisningen görs elektroniskt på angiven blankett och ska omfatta samtliga kostnader för hela projektet samt en beskrivning över projektets genomförande och resultat. Bidragsmottagare kan bli återbetalningsskyldig om stödet inte har använts
för angivet ändamål. Se ovan med passus om vinstbringande!

Övrigt:

Landskapsregeringens konstnämnd, litteraturnämnd och musiknämnd samt
film- och medienämnd kan fungera som remissinstans vid beredningen av
ansökningar om projektunderstöd.
Ålands kulturdelegation har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.
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
Föreningslagen 26.5.1989/503
Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse
Inkomstskattelagen 30.12.1992/1535
Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland

