
     Bilaga 1 av den 17.12.2020 

       

Riktlinjer för landskapsunderstöd för uppmärksammandet av Åland 100 år 
 

För vad kan man söka bidrag?  

 

- Ålands kulturdelegation ser gärna att så många som möjligt kan ta del i firandet, därför är 

det viktigt att de projekt som ni planerar vänder sig till en bred publik både vad gäller ålder, 

mångfald, tillgänglighet samt regional spridning.  

 

- Planerade jubileumsprojekt får gärna ta fasta på devisen ”100 år av egensinne”, hur kan ni 

tolka och utrycka detta i ert projekt? Formen för projektet kan variera det är bara fantasin som 

sätter begränsningar.  Nya och gränsöverskridande samarbeten samt större evenemang för 

blandad publik uppmuntras.   

 

- Jubileumsprojektet ska genomföras under jubileumsåret, dv. mellan den 9 juni 2021 - 9 juni 

2022 men får gärna ha en möjlighet att vidareutvecklas efter jubileumsåret. 

- jubileumsprojektet ska arrangeras med beaktande av landskapets utvecklings- och 

hållbarhetsagenda för Åland    

 

Vem kan söka bidrag? 

  

- i landskapet hemmahörande föreningar och organisationer  

- kommuner, t ex  skolor/skolklasser  

- projektgrupper  

- Utomåländska organisationer, men med anknytning till 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.  

 

Stöd beviljas inte  

- Till aktörer som redan erhållit Åland 100 stöd år 2020 kan inte söka om tilläggsmedel 

då kulturdelegationen prioriterar nya projekt framom projekt som redan erhållit stöd. 

Dock kan föreningar som genom sitt verksamhetsbidrag beviljats medel för Åland 100 

projekt söka stöd för samma projekt.     

- Till projekt som uteslutande är avsett att genomföras utanför Åland  

 

Ansökan  

Ansökan görs på kulturdelegationens digitala ansökningsblankett för projektunderstöd och 

lämnas in senast den 15 februari 2021 kl. 16.15 

Till ansökan fogas en  

– utförlig projektbeskrivning i vilken det framgår hur man beaktar landskapets 

hållbarhetsagenda. 

– En specificerad budget med både intäkter och utgifter 

 

Gemensam marknadsföring  

Arrangören delar informationen om evenemanget till Åland 100 och marknadsförs som en del 

av Åland 100.  



Arrangörerna använder sig av Åland 100 logon i sin kommunikation, såväl i tryck som 

digitalt, enligt godkänd manual för logons användning.   

 

Rättsgrunder:  

• Landskapslag (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapet 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 

• Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 

107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 

betydelse.  

 


