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Subsidie voor een
landelijk of internationaal
cultureel-erfgoedproject
De Vlaamse overheid steunt tijdelijke initiatieven op landelijk of
internationaal niveau rond zorgen voor of omgaan met roerend
en immaterieel erfgoed.

Welke projecten komen in aanmerking?
Een projectsubsidie wordt toegekend voor:
1.
2.
3.

het uitvoeren van een of meer functies: een basistaak in de cultureel-erfgoedwerking;
het aanbieden van een dienstverlenende rol: een dienstverlenende taak ter ondersteuning van de
cultureel-erfgoedwerking van andere cultureel-erfgoedbeheerders of -organisaties;
een combinatie van 1 en 2.

Een brede waaier aan projecten is mogelijk. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

waarderingstrajecten - functie: herkennen en verzamelen;
initiatieven rond het behoud en beheer van een collectie of het nemen van borgingsmaatregelen voor
immaterieel erfgoed - functie: behouden en borgen;
een onderzoek naar een object of deelcollectie - functie: onderzoeken;
tentoonstellingen of eenmalige publicaties - functie: presenteren en toeleiden;
co-creatieve trajecten - functie: participatie;
het ontwikkelen en delen van thematische of functiegerelateerde expertise met de cultureelerfgoedsector - het aanbieden van een dienstverlenende rol.

Het project heeft een landelijke of internationale schaalgrootte, reikwijdte of relevantie en overstijgt de
structurele werking van een organisatie.

Welke projecten komen niet in aanmerking?
De volgende initiatieven worden niet gesubsidieerd:
1.
2.
3.

de aankoop of restauratie van cultureel erfgoed;
academisch onderzoek. Als u kunt aantonen dat het onderzoek vertrekt vanuit de eigen cultureelerfgoedwerking, komt het wel in aanmerking;
projecten voor een dienstverlenende rol die een gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie al opneemt.
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Wie kan de projectsubsidie aanvragen?
Uw organisatie moet:
•
•
•

in Vlaanderen of het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn;
een rechtspersoon zonder winstgevend doel zijn. Als u met het project een publicatie wilt uitgeven,
mag u een rechtspersoon met winstgevend doel zijn;
over een kwaliteitslabel beschikken of een werkingssubsidie ontvangen op basis van het
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, ofwel samenwerken met een organisatie die een
werkingssubsidie ontvangt op basis van dat decreet.

Als u een werkingssubsidie ontvangt als cultureel-erfgoedinstelling, komen alleen projecten met een
internationale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie in aanmerking.

Wanneer vraagt u de projectsubsidie aan?
U kunt tweemaal per jaar een subsidie aanvragen:
•
•

uiterlijk op 15 oktober: voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar
uiterlijk op 15 maart: voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar.
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Als u een subsidie voor meerjarige projecten wilt aanvragen, moet u elk jaar opnieuw een aanvraag indienen.
Projectsubsidies kunnen voor maximaal drie opeenvolgende jaren worden toegekend.

Hoe vraagt u de projectsubsidie aan?
U dient de aanvraag in via de online-applicatie KIOSK: https://cjsm.be/kiosk.
Let op: om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u een account nodig. Maak het account tijdig aan.
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Hoe en binnen welke termijn wordt uw
aanvraag behandeld?
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelt uw aanvraag
en laat zich daarbij adviseren door externe experten.
Het departement toetst uw aanvraag aan de volgende criteria:
•
•
•
•
•

de kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete uitwerking van het
project en de haalbaarheid ervan;
de samenwerking met andere relevante actoren;
de duurzame verankering van de resultaten;
de mate waarin het project aansluit bij de strategische visie van de minister van Cultuur;
de financiële onderbouw, de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. U toont de
noodzaak van een projectsubsidie aan in de begroting en houdt daarbij rekening met de ontvangsten
uit het project.

Er zijn bijkomende criteria voor projecten die een of meer functies uitvoeren:
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•
•

het belang van het cultureel erfgoed;
de wijze waarop het project een of meer functies uitvoert.

Er zijn bijkomende criteria voor projecten die een dienstverlenende rol aanbieden:
•
•
•

de kwaliteit van de expertise;
de wijze waarop de dienstverlenende rol wordt uitgevoerd;
de mate waarin de dienstverlenende rol inspeelt op noden van cultureel erfgoed,
beheerders ervan of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

Het departement bezorgt de minister een advies over uw aanvraag. De minister neemt ten laatste vier maanden
na de uiterlijke indiendatum een beslissing.

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag?


PROJECTENDATABANK

Ter inspiratie vindt u in de projectendatabank van FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, een overzicht
van de gesubsidieerde cultureel-erfgoedprojecten: https://faro.be/projectendatabank.


MEER INFORMATIE

Meer informatie over de projectsubsidie vindt u op onze website.
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met het team Kunsten en Cultureel Erfgoed van het Departement
Cultuur, Jeugd en Media, op het nummer 02 553 68 42.
Voor technische vragen over KIOSK neemt u contact op met de helpdesk: kiosk@vlaanderen.be

Belangrijk: deze folder is informatief en heeft geen bindende rechtskracht.
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