Q&A Subsidieregeling Kleine producties & festivals
Waarvoor kan ik een subsidie aanvragen?
U kunt een subsidie aanvragen voor:
• het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, film,
nieuwe media of literaire cultuur;
• het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst of
vormgeving;
• het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.
De termen ‘maken’ en ‘organiseren’ betekenen dat het project waarvoor u subsidie
aanvraagt in ieder geval wordt uitgevoerd (publieksactiviteit). U kunt geen subsidie
aanvragen voor alleen de creatie of ontwikkeling van een artistieke productie of
festival.
Waarvoor kan ik géén subsidie aanvragen?
U kunt géén subsidie aanvragen voor:
• reguliere activiteiten (bijvoorbeeld optredens van koren en
toneelgezelschappen of podiumprogrammering die terugkerend plaatsvinden);
• herhalen van een artistieke productie of festival in Gelderland.
Moet ik in mijn aanvraag rekening houden met COVID-19
U dient te voldoen aan de Covid-19 richtlijnen die gelden op het moment van
uitvoering. We realiseren ons dat de COVID-19-situatie voor aanvragers onzekerheid
met zich meebrengt en dat het lastig is om deze risico’s vooraf in te schatten, omdat
nu niet helder is welke maatregelen van kracht zijn op het moment van realisatie van
uw productie/festival. Toch vragen wij u om hierop te anticiperen en te zoeken naar
(andere, creatieve) uitvoeringsmogelijkheden.
Wanneer kan ik een aanvraag indienen en maak je evenveel kans om de subsidie te
ontvangen als je in maart of op in mei een aanvraag indient?
U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 maart 2021. De aanvragen worden in
behandeling genomen totdat het budgetplafond bereikt is. Ja, het maakt dus uit op
welk moment je de aanvraag indient, het kan zijn dat het budget op is wanneer je te
lang wacht.

Hoe vaak mag ik een aanvraag indienen?
U mag in deze openstellingsperiode maximaal twee aanvragen voor deze regeling
indienen. U mag echter per artistieke productie of festival slechts één aanvraag
indienen.
Mag ik als particulier een aanvraag indienen?
Voor deze regeling hoeft u geen rechtspersoon (organisatie) te zijn. U kunt dus ook
een subsidie aanvragen als u een natuurlijke persoon (particulier) bent.
Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?
U moet de aanvraag op de juiste wijze (via het Subsidieportaal) indienen. Als dat niet
gebeurt, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Daarnaast is het van belang dat uw aanvraag volledig is. Dat betekent dat u in ieder
geval alle verplichte vragen in voldoende mate in het aanvraagformulier heeft
ingevuld, uw projectplan en begroting (inclusief toelichting) is bijgevoegd.
Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet volledig is?
Als uw aanvraag niet volledig is dan ontvangt u van ons een verzoek om aanvullende
informatie toe te sturen. Het is belangrijk dat u ons de aanvullende informatie snel
toestuurt want dit heeft invloed op de rangschikking van uw aanvraag. De tijd tussen
de dagtekening van ons verzoek en de ontvangstdatum van de aanvullende informatie
wordt namelijk opgeteld bij de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen en
is daardoor mede bepalend voor uw plaats in de rangschikking (zie ook het antwoord
op de volgende vraag).
Als wij van u geen antwoord krijgen op ons verzoek dan kunnen wij uw aanvraag niet
in behandeling nemen. .
Wat gebeurt er als mijn aanvraag wél volledig is?
Als uw aanvraag volledig is, gaan wij deze beoordelen. . U krijgt hier geen bericht
van. Op dat moment nemen wij uw aanvraag ook in de rangschikking op. Deze
rangschikking is belangrijk omdat hiermee wordt bepaald of u ook daadwerkelijk voor
subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel krijgt. Voor deze
subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies
verstrekken. Dit betekent dat wij subsidies verstrekken zolang dit maximum, het
subsidieplafond, niet is bereikt. Is echter het subsidieplafond bereikt, dan stoppen wij
met het beoordelen van de aanvragen .
Ofwel “wie het eerst met een volledige aanvraag komt, die het eerst maalt”. Als
wij meerdere aanvragen op dezelfde dag ontvangen en op die dag het budget niet
toereikend is, wordt er geloot welke aanvragen als eerste in behandeling worden
genomen.

2

Op welke criteria gaat de provincie mijn aanvraag beoordelen?
Wij gaan uw artistieke productie of festival beoordelen op de artistieke kwaliteit, het
provinciale belang, de toegankelijkheid voor het publiek en culturele
ondernemerschap. Om een positief oordeel te krijgen moet uw aanvraag voor elk
criterium de minimale eis scoren en moet de score van alle criteria samen minimaal 60
punten zijn (zie tabel hieronder).
Criterium
artistieke kwaliteit

regionaal belang

toegankelijkheid

cultureel ondernemerschap

Hier moet u aantonen dat uw productie
of festival:
vernieuwend is en artistieke
zeggingskracht heeft,
uitgedrukt in creativiteit en
originaliteit en het
vakmanschap van de
kunstenaar(s) of
uitvoerende(n)
een voorbeeldfunctie is voor, en
culturele zichtbaarheid heeft
in uw regio en de potentie
heeft om dit binnen 3 jaar
ook voor Gelderland te zijn
(groeipotentie)
past bij de beoogde doelgroep en de
wijze waarop deze wordt
bereikt (uitgedrukt in plaats,
promotie en prijs)

Max. score

Min. eis

40

20

20

10

20

10

georganiseerd wordt met een
realistische doelstelling,
planning en begroting en dat
de middelen optimaal
worden ingezet

20

10

Hoe beter u in de aanvraag duidelijk kunt maken dat uw projectplan voldoet aan de
gestelde criteria hoe groter de kans op een positief oordeel is.
Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?
U kunt per artistieke productie of festival ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten
ontvangen. U kunt minimaal € 7.500,- en maximaal € 15.000,- subsidie aanvragen.
Zijn al de kosten die ik begroot in mijn aanvraag subsidiabel?
Nee niet per se, voor een aantal (soorten) kosten kunt u geen subsidie ontvangen. U
ontvangt sowieso geen subsidie voor kosten die niet noodzakelijk (voor de uitvoering
van uw project) of bovenmatig zijn. Ook ontvangt u geen subsidie voor het afdekken
van risico’s of een winstopslag. Vaak zal het zijn dat bepaalde kosten slechts voor een
deel subsidiabel zijn. Dat kan met name gelden voor de kosten van personeel en voor
de inzet van vrijwilligers. Tenslotte zijn er nog een aantal kosten die volledig zijn
uitgesloten van subsidie.
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In hoofdstuk 1 van de RRvG 2016 kunt u lezen om welke kosten het precies gaat.
Daarnaast is ook in het begrotingsformat een korte toelichting opgenomen over het
berekenen en onderbouwen van de subsidiabele kosten.
Wanneer is mijn begroting in orde?
De begroting van uw project moet sluitend zijn, wat betekent dat de opbrengsten
minimaal gelijk moeten zijn aan de kosten. Als u niet aannemelijk kunt maken dat de
begroting sluitend is wordt uw aanvraag geweigerd. Het helpt daarom als u bij:
• de grootste kostenposten een goede toelichting geeft waaruit de kosten
bestaan, dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een offerte;
• de opbrengsten/financiering een toelichting geeft en deze liefst onderbouwt
met bijvoorbeeld contracten, toezeggingen van andere subsidies (of intenties)
en een berekening van de publieksopbrengsten aan de hand van het te
verwachten aantal voorstellingen en bezoekers.
Om eventuele onderbouwende stukken bij te voegen heeft u de mogelijkheid om bij
uw aanvraag in totaal maximaal 100 MB aan bijlagen te uploaden in het
aanvraagformulier. Grotere bestanden kunt u toesturen via post@gelderland.nl onder
vermelding van uw zaaknummer.
Op de website vindt u het verplichte begrotingsformat waarin u alle kosten en te
verwachten inkomsten vermeldt. In het aanvraagformulier wordt eveneens gevraagd
naar een dekkingsplan. U kunt daar de inkomsten die u in het begrotingsformat heeft
opgenomen in het aanvraagformulier overnemen.
Wat wordt bedoelt met de 3 Codes?
Wij willen u wijzen op de 3 Codes die steeds meer gangbaar worden binnen de
culturele sector:
•

•
•

Code Faire Practice is een eerlijke vergoeding aan opdrachtnemers, het
respecteren van auteursrecht van deelnemende kunstenaars/artiesten, het
toepassen van veilige en gezonde werkomstandigheden en duurzame
inzetbaarheid van medewerkers/opdrachtnemers.
Code Diversiteit& Inclusie wordt uitgelegd als in hoeverre deelnemers en
doelgroepen de Nederlandse samenleving representeren
Code Good Governance gaat over het toezicht en de rollen/
belangenverstrengeling die daar vervult worden.

Als overheid is het van belang dit aan aanvragers voor te leggen, als een vorm van
bewustwording. Het onderschrijven of toepassen ervan is voor ons een teken van goed
ondernemerschap en wij raden u aan dit te beschrijven daar waar het aan de orde is.
Zijn er ook nog andere verplichtingen waarmee ik rekening moet houden?
In het verleningsbesluit van de subsidie staan alle verplichtingen vermeld die voor u
gelden. Lees deze daarom altijd goed door, om teleurstellingen achteraf te voorkomen.
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Wanneer wordt duidelijk welke plannen de subsidie toegekend krijgen?
Wij streven ernaar om binnen 13 weken de uitslag kenbaar te maken. Wettelijk is
echter een termijn van 22 weken toegestaan. Hier kunt u lezen welke stappen we
volgen om uw aanvraag te beoordelen en welke tijd daarvoor nodig kan zijn.
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