Evenemangsbidrag (44.20.52)
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.
Anslag i landskapets budget, budgetmoment 44.20.52.
Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse.

Ändamål:

Syftet med bidraget är att främja satsningar på nya eller befintliga evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har en positiv effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande
till Åland.

Stödtagare:

Ideella föreningar eller annan juridisk person som inte utgör företag (som
inte omfattas av näringsavdelningens evenemangsbidrag).

Kriterier:

Medieexponering och marknadsföring av resmålet Åland utanför Åland.
Den totala budgeten för /storleken av arrangemanget.
Samarbete mellan flera aktörer prioriteras.

Ansökningstid:

Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör anpassas så att en
god framförhållning (2-3 månader före) finns mellan ansökningstidpunkt
och evenemang.

Form av stöd:

Stödet beviljas i form av direkta bidrag. Utbetalning görs i efterskott mot
redovisade kostnader. Om arrangörens likviditetssituation det förutsätter
kan förskott beviljas.

Stödintensitet:

Stödnivån för evenemang uppgår till 40 % av godkänd kostnadsbudget.
Sökanden bör, för att kunna erhålla stöd, presentera en total budget för
evenemanget vari även övrig finansiering framgår. Bidrag som understiger 1.000 euro beviljas ej.
Avvikande stödnivåer kan tillämpas om särskilda omständigheter föreligger.
Det totala beloppet av alla s.k. de minimis-stöd enligt (EG) nr 1998/2006
som en förening erhåller kan inte överskrida 200.000 euro under en tre
års period.

Stödberättigade kostnader:
Kostnader hänförliga till projektet och betalda av bidragsmottagaren,
inklusive projektets marknadsföringsåtgärder, som kan bedömas som
godtagbara i förhållande till den uppställda målsättningen med evenemanget. I godtagbara kostnader ingår ej ersättning för eget arbete.
Övrigt:

Ålands Turistförbund r.f., Ålands Idrottsförbund r.f. och Ålands kulturdelegation kan fungera som remissinstans för beviljande av stöd.

Efter genomfört evenemang inlämnas slutrapport till landskapsregeringen. Slutrapporten skall innehålla kostnadsredovisning, evenemangets besöksantal, dokumentation om mediabevakningen samt de marknadsföringsåtgärder som arrangören, eller medarrangör, vidtagit lokalt och internationellt.
Därutöver kan landskapsregeringen i enskilda beslut vid större evenemang inbegära redovisning och uppskattning över antalet övernattningar
och inresande besökare evenemanget genererade.
Evenemang som anordnas av ideell förening eller annan juridisk person
som inte utgör företag, men som indirekt är avsett att stöda ett företag,
beviljas enligt de kriterier som gäller för företag och som administreras
av näringsavdelningens allmänna byrå.

