Veelgelstelde vragen subsidieregeling Tijdelijke maatregelen theaters
en podia in verband met Covid 19
1. Wie kan deze regeling aanvragen?
Deze subsidieregeling is bedoeld voor:
• (pop-)”podia en filmhuizen die subsidie ontvangen vanuit de “Regeling van het
Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met
gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-Maatregelen” of de
Matchingbijdrage filmtheaters Covid-19” via respectievelijk het Fonds
Podiumkunsten en het Nederlands Filmfonds.
• theaters in Gelderland die niet de hiervoor beschreven subsidie van het Rijk
ontvangen, met een grote zaal van 300 zitplaatsen of meer, met een gevarieerd
aanbod en een programmering van minimaal 50 voorstellingen die in de periode
van 21 maart 2020 tot 31 december 2020 inkomsten derven door de COVID-19
maatregelen.
2. Waarvoor en hoeveel?
Deze subsidie kan worden aangevraagd als tegemoetkoming in het verlies van
inkomsten als gevolg van de COVID-19-maatregelen.
Daarbij volgen we twee lijnen:
Ten eerste co-financieren we de rijksbijdragen die zijn verstrekt vanuit het Fonds
Podiumkunsten en het Nederlands Filmfonds, zoals hierboven genoemd.
Aanvragers die subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten kunnen ter
aanvulling daarop van de provincie 50% van dat subsidiebedrag ontvangen. Het
maximale bedrag van de provinciale subsidie is € 325.000,-. Aanvragers die subsidie
ontvangen van het Nederland Filmfonds, kunnen ter aanvulling daarop van de
provincie 50% van dat subsidiebedrag ontvangen. Het maximale bedrag van de
provinciale subsidie is € 200.000,Ten tweede subsidiëren we theaters in Gelderland die niet bovenstaande subsidie
van het Rijk ontvangen als zij voldoen aan het bovengenoemde criterium. In artikel
7.14.2, derde lid van de subsidieregeling (Regels Ruimte voor Gelderland 2016) kunt
u lezen hoe de hoogte van het subsidiebedrag precies wordt bepaald. Het
subsidiebedrag dat wij verlenen is gebaseerd op de behaalde omzet van de instelling,
gelijk aan het rekenmodel van het Fonds Podiumkunsten). In het aanvraagformulier
hebben wij een rekenmodule opgenomen om u te helpen met het bepalen van het

subsidiebedrag aan de hand van uw jaarcijfers over 2017 en 2018. De achterliggende
berekening is als volgt:
De subsidie bedraagt 75% van 22,5% van de gemiddelde behaalde eigen inkomsten
over de jaren 2017 en 2018 van de instelling onder aftrek van een bedrag dat gelijk is
aan 25% van de reserves van de instelling in 2018.
Voor de eigen inkomsten wordt (ook vergelijkbaar met de regeling van het Fonds
Podiumkunsten) uitgegaan van de volgende baten, die terug te vinden zijn in de
jaarrekening aan de batenkant van de exploitatierekening:
1.
publieksinkomsten;
2.
overige inkomsten zijnde directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten;
3.
indirecte opbrengsten;
4.
overige bijdragen.
Onder eigen inkomsten worden in ieder geval niet begrepen de volgende baten:
a.
subsidies die zijn verstrekt door bestuursorganen;
b.
overige bijdragen uit publieke middelen;
c.
rentebaten;
d.
bijdragen in natura;
e.
kapitalisatie van vrijwilligers;
f.
waardering vrijkaarten;
g.
overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.
Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is voor deze categorie € 100.000,-.
3. Aanvraagperiode
Deze subsidieregeling wordt 8 september 2020 opengesteld. U kunt een aanvraag
indienen totdat het budget op is. Op dit moment is € 3.615.000 miljoen voor deze
regeling gereserveerd.
4. Extra informatie
Let op: in de cultuur- en erfgoedsector mag u slechts van één provinciale
overbruggingsmaatregel in het kader van Covid-19 gebruik maken. Kijkt u dus goed
welke regeling voor u het meest geschikt is. Dit zijn de subsidieregelingen voor de
culturele sector in het kader van Covid-19 die eerder zijn opengesteld.
- COVID-19 Tijdelijke maatregelen monumenten met een publieksfunctie en
regionale musea
- COVID-19 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties
Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen. De exacte tekst van de regeling vindt u de
Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.14
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