Paragraaf 7.11 Grote artistieke producties en festivals
Artikel 7.11.1 Subsidiabele activiteiten
Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de AsG kan worden verstrekt voor:
•

a. het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film,
nieuwe media of literaire cultuur;

•

b. het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst of vormgeving;

•

c. het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.

Artikel 7.11.2 Criteria
•

1. Subsidie wordt slechts verstrekt als de subsidiabele activiteit:
o

o

a. van artistieke kwaliteit is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is
gemaakt dat de artistieke productie of het festival:
▪

i. artistieke zeggingskracht heeft, tot uiting komend in creativiteit,
originaliteit en vernieuwing;

▪

ii. tot stand komt door kunstenaars of uitvoerenden die beschikken over
artistiek vakmanschap;

b. van provinciaal belang is, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is
gemaakt dat de artistieke productie of het festival:
▪

i. op provinciale schaal een voorbeeldfunctie heeft;

▪

ii. op provinciale schaal voor zichtbaarheid van cultuur zorgt;

o

c. het publieksbereik bevordert, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk
is gemaakt dat de artistieke productie of het festival zorgt voor verbreding en
toename van diversiteit van het publiek en het cultureel aanbod;

o

d. van cultureel ondernemerschap getuigt, te bepalen op basis van de mate waarin
uit het projectplan blijkt dat de organisatie van de artistieke productie of het festival:
▪

i. met een realistische doelstelling, planning en begroting werkt;

▪

ii. een realistische marketingmix heeft;

▪

iii. bewust is van de risico’s van het project.

•

2. Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 100 punten toegekend.

•

3. De punten worden als volgt over de criteria verdeeld:
o

a. maximaal 35 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en
onder a;

o

b. maximaal 20 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en
onder b;

o

c. maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en
onder c;

o

d. maximaal 20 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en
onder d.

Artikel 7.11.3 Weigeringsgronden
•

1. De subsidie wordt geweigerd als:

•

o

a. voor het criterium, genoemd in artikel 7.11.2, eerste lid aanhef en onder a, een
score van minder dan 18 punten wordt toegekend;

o

b. voor het criterium, genoemd in artikel 7.11.2, eerste lid aanhef en onder b, een
score van minder dan 10 punten wordt toegekend;

o

c. voor het criterium, genoemd in artikel 7.11.2, eerste lid aanhef en onder c, een
score van minder dan 13 punten wordt toegekend;

o

d. voor het criterium, genoemd in artikel 7.11.2, eerste lid aanhef en onder d, een
score van minder dan 10 punten wordt toegekend, of

o

e. aan de subsidiabele activiteit niet ten minste een score van 60 punten wordt
toegekend.

2. De subsidie wordt geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 7.11.1, aanhef en
onder a of c:
o

a. een regulier programma betreft;

o

b. een herhaling of reprise van een voorstelling betreft.

Artikel 7.11.4 Aanvraag
•

1. Een aanvraag om subsidie voor producties en festivals die starten in het jaar 2022 kan
worden ingediend vanaf 9.00 uur op 7 januari 2022 tot 16.00 uur op 21 januari 2022.

•

2. Een aanvrager kan maximaal twee aanvragen per openstellingsperiode indienen.

•

3. Per artistieke productie of festival kan slechts één aanvraag worden ingediend.

•

4. Bij de aanvraag wordt voor de begroting als bedoeld in artikel 1.2.3 een door de
provincie voorgeschreven formulier gebruikt.

Artikel 7.11.5 Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van €15.000 en
een maximum van €25.000 per productie of festival.

Artikel 7.11.6 Adviescommissie
•

1. Volledige aanvragen worden voor advies voorgelegd aan een door Gedeputeerde Staten
voor deze regeling ingestelde Adviescommissie Cultuur.

•

2. De adviescommissie beoordeelt of een subsidieaanvraag voldoet aan artikel 7.11.2, eerste
lid, en adviseert over de toekenning van de score als bedoeld in artikel 7.11.2, derde lid.

Artikel 7.11.7 Wijze van verdeling
•

1. Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden op basis van een onderlinge
vergelijking in een rangorde geplaatst.

•

2. De rangorde wordt bepaald door toepassing van de in artikel 7.11.2 opgenomen
selectiecriteria met de daaraan gegeven weging van die criteria. Het totaal aantal punten dat
na toepassing van deze criteria wordt behaald, bepaalt de plaats in de rangorde.

Artikel 7.11.8 Verplichtingen
•

1. De subsidieontvanger onderschrijft de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de
Code Diversiteit & Inclusie;

•

2. De subsidieontvanger draagt bij aan versterking van het Gelderse culturele netwerk en de
samenwerking met makers en producenten in Gelderland;

•

3. Een impressie van de artistieke productie of het festival wordt uiterlijk twee weken na de
afloop van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, geplaatst op het provinciale
forum www.cultuurenerfgoed.gelderland.nl, zo mogelijk ondersteund met beeld en geluid.

Artikel 7.11.9 Communautair toetsingskader
Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover deze niet in strijd is met hoofdstuk I en artikel 53 van de
Algemene groepsvrijstellingsverordening.

