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Vanaf de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.
1 december 2013 tot en met 31 december 2016
Cultuur

Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene
Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van
2 september 2014 hebben vastgesteld:

De volgende wijziging van de NADERE SUBSIDIEREGELS CULTUUR 2014 - 2016
Artikel I wijzigingen van de Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016
A.
Aan artikel 1 wordt een zestiende lid toegevoegd dat als volgt luidt: “Gezonde bedrijfsvoering/ cultural
governance: instellingen werken vraaggericht met een focus op de markt en op professionele,
inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een eigen visie en strategie. De financiële
basis van instellingen moet breder en minder afhankelijk zijn van overheidsinkomsten.”
B.
In artikel 5 wordt de tekst van het eerste lid: “de Provincie Limburg hetzelfde project of dezelfde
activiteit al op een andere wijze subsidieert” vervangen door: “de Provincie Limburg hetzelfde project
of dezelfde activiteit al op een andere wijze subsidieert/financiert. Bijdragen ontvangen van het Huis
voor de Kunsten Limburg, in het kader van de Motie Volkscultuur of in de vorm van een
projectbijdrage, worden hierbij beschouwd als subsidiëring/financiering door de Provincie Limburg.`

C.
De tekst in artikel 9 nu luidend als volgt:
1. “De subsidieaanvraag voor projectsubsidies kan worden ingediend vanaf 1 december 2013 tot
en met 30 september 2016. De aanvraag moet ten minste 12 weken voor de aanvang van het
project, respectievelijk de activiteiten worden ingediend.
2. Voor de vouchers en subsidieaanvragen voor projectsubsidies voor projecten die in december
2013, januari, februari of maart 2014 starten geldt de 12 weken termijn niet, maar de aanvraag
moet wél vóór aanvang van het project, respectievelijk de activiteiten, zijn ingediend.
3. Subsidieaanvragen voor de subinfrastructuur 2015-2016 moeten in de periode van
1 november 2014 tot en met 31 december 2014 worden ingediend”.
wordt vervangen door:
1. “De subsidieaanvraag voor projectsubsidies kan worden ingediend vanaf 1 december 2013 tot
en met 30 september 2016. De aanvraag moet ten minste 12 weken voor de aanvang van het
project, respectievelijk de activiteiten zijn ontvangen bij de Provincie Limburg.
2. Voor de vouchers geldt de 12 weken termijn niet, maar de aanvraag moet wél vóór aanvang
van het project, respectievelijk de activiteiten, zijn ontvangen bij de Provincie Limburg.
3. Subsidieaanvragen voor de subinfrastructuur 2015-2016 moeten in de periode van 1 oktober
tot en met 30 november 2014 zijn ontvangen bij de Provincie Limburg.
4. Voor de in lid 1 en 3 van dit artikel genoemde datum van ontvangst is de datum van de
ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend.”
D.
Bijlage 1 van de regeling wordt vervangen door:
BIJLAGE 1 Projectsubsidies
Sluit aan bij onderdeel

Programma 3 cultuur leefbaarheid en zorg
Programmalijn 305 cultuur

Activiteit

Projecten gericht op (speerpunten):
1. Talentontwikkeling
2. Internationalisering Limburgs cultuuraanbod

Aanvrager

Natuurlijke personen en rechtspersonen (instellingen)

Toepassingsgebied

Limburg, Nederland, Euregio en de Wereld
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Algemene
subsidiecriteria

Specifieke
subsidiecriteria

Projecten moeten aan alle hieronder vermelde 5 algemene criteria voldoen:
1. Het project onderscheidt zich van andere initiatieven doordat het een
innovatie of artistieke waarde toevoegt t.o.v. bestaande initiatieven;
originaliteit binnen het sectoraanbod is richtinggevend.
2. De activiteiten zijn gebaseerd op of worden georganiseerd rondom een
eigen schepping/creatie.
3. De activiteiten bieden kansen aan talenten om zich te ontplooien.
4. Er is sprake van cultureel ondernemerschap.
5. Het project heeft een bovenlokaal bereik doordat het in meer dan één
gemeente plaatsvindt en/of een publieksbereik heeft van tenminste 1500
bezoekers.
____________________________________
Talentontwikkeling
Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen dient met de
activiteit(en) invulling gegeven te worden aan de zgn. scharnierfunctie tussen
basis en top. Projecten moeten inzetten op:
1. Een duurzaam begeleidingstraject van talent met een voortraject, een
hoofdactiviteit en een na-traject, waarbinnen talenten zich (verder)
artistiek professionaliseren op het vlak van presentatie en
publieksontwikkeling; óf
2. Talent dat deelneemt aan (inter)nationale culturele activiteiten of op
inter)nationaal niveau wordt gepositioneerd; óf
3. Een gerichte samenwerking tussen de amateur- en professionele
kunsten waarmee invulling gegeven wordt aan de wisselwerking met
(leden van) de eigen kunstensector; óf
4. De realisatie en presentatie van eigen producten of producties in
Limburg.
Internationalisering Limburgs cultuuraanbod
Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen, moeten projecten een
kwalitatieve impuls geven aan de betreffende sector, discipline of regio.
Projecten met een internationaal programma moeten inzetten op:
1. Grensoverschrijdende fysieke culturele samenwerking tussen de
instellingen of organisaties; én
2. Deelname en aantrekken van Euregionaal samenwerkende of
internationale (Europees/wereld) culturele talenten aan
georganiseerde activiteiten; óf
3. Positionering van Euregionale of internationale talenten op
Limburgse podia of vice versa.

Subsidiabele kosten
- subsidiepercentage/
bedrag

Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag in het kader van de genoemde
speerpunten afzonderlijk dan wel gezamenlijk bedraagt nooit meer dan 40%
van de totale subsidiabele projectkosten. Subsidies onder de € 5.000,00
worden niet verstrekt.

Niet-subsidiabele
kosten

Naast de in artikel 14 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie
Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten
niet subsidiabel:
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- kosten voor boeken en schriftelijke publicaties;
- onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);
- consumptieve kosten (drank, eten e.d.);
- materiaalkosten;
- kosten waarin de Provincie Limburg al voorziet door middel van een
exploitatiesubsidie.

E.
Bijlage 2 van de regeling wordt vervangen door:
BIJLAGE 2 Projectsubsidies subinfrastructuur
Sluit aan bij onderdeel

Programma 3 cultuur leefbaarheid en zorg
Programmalijn 305 cultuur

Activiteit

Projecten/ jaarplannen van instellingen die invulling geven aan de
2-jarige culturele subinfrastructuur van Limburg.

Aanvrager

Rechtspersonen (instellingen)

Toepassingsgebied

Limburg, Nederland, Euregio en de Wereld

Algemene en specifieke
subsidiecriteria

De activiteitenplannen)bieden inzicht in :
- de beoogde verdere ontwikkeling van de instellingen op artistiek
vlak; en
- de beoogde verdere ontwikkeling van de instellingen op zakelijk
vlak gericht op een gezonde bedrijfsvoering (zie art. 1, zestiende
lid); en
- de completering van en samenwerking binnen en tussen de
ketens muziek en toneel door middel van talentontwikkeling en/of
verbindingen met andere disciplines; en
- de beoogde impuls voor de diversiteit en spreiding van het
cultureel aanbod; en
- de inhoudelijke aansluiting bij één of meerdere programmalijnen
uit het vastgestelde Beleidskader Cultuur 2013-2016.
Het is aan Gedeputeerde Staten om te beoordelen of de aanvraag
voldoende aansluit bij de gestelde criteria, waarbij advies bij de
onafhankelijke Provinciale Adviescommissie Cultuur wordt
ingewonnen. In beginsel worden de instellingen in de 2-jarige
structuur gemonitord en geëvalueerd door de onafhankelijke
Provinciale Adviescommissie Cultuur.

Subsidiepercentage/bedrag

Subsidies onder de € 5.000,00 worden niet verstrekt. De hoogte van
een subsidie is nooit meer dan 40% van de totale subsidiabele
kosten.
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Een provinciale tweejarige subsidie aan de instellingen binnen de
subinfrastructuur wordt verleend voor de periode 2015-2016.
Niet-subsidiabele kosten

Naast de in artikel 14 van de Algemene Subsidieverordening 2012
Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de
volgende kosten niet subsidiabel:
- kosten voor boeken en schriftelijke publicaties;
- onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);
- consumptieve kosten (drank, eten e.d.).

F.
Bijlage 5 van de regeling wordt vervangen door:
BIJLAGE 5 Vouchers Immaterieel erfgoed
Sluit aan bij onderdeel

Programma 3 cultuur leefbaarheid en zorg
Programmalijn 305 cultuur

Activiteit

(Groep van) activiteit(en) met een dusdanige historische én actuele
betekenis dat sprake is van een meerjarige volksculturele traditie en
met een dergelijke betekenis voor tenminste de lokale
gemeenschap.
Gemeenten en rechtspersonen (instellingen) die verantwoordelijk
zijn voor de organisatie van de activiteit(en) immaterieel erfgoed.
Limburg

Aanvrager
Toepassingsgebied
Specifieke subsidiecriteria

De (groep van) activiteit(en) waaruit de volksculturele traditie
bestaat,
- heeft
- óf in de periode 2008 t/m 2013 jaarlijks plaatsgevonden;
- óf, indien de aard van de activiteit(en) met zich meebrengt
dat deze om een vast aantal jaren plaatsvindt/-en, tenminste
3 maal plaatsgevonden; én
- wordt mede uitgevoerd door vrijwilligers uit de lokale
gemeenschap; én
- wordt medegefinancierd door de gemeente(n) én het
bedrijfsleven; én
- draagt bij aan
- óf het versterken van de sociale cohesie;
- óf het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van
de gemeente(n), waarin de activiteit(en) plaatsvindt/-en.

Subsidiebedrag

Er zijn vier soorten vouchers Immaterieel erfgoed, namelijk:
vouchers met een vastgesteld bedrag van:
-

€ 1.000,00;

-

€ 5.000,00;

-

€ 10.000,00;

-

€ 25.000,00.
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Er kunnen meerdere vouchers in combinatie aan een (groep van)
activiteit(en) worden toegekend.
De totale hoogte van de toegekende voucher(s) is nooit meer dan de
bijdragen van gemeente(n) en bedrijfsleven samen en is tevens
gemaximeerd op € 25.000,00.
Niet-subsidiabele kosten

Naast de in artikel 14, van de Algemene Subsidieverordening 2012
Provincie Limburg genoemde niet-subsidiabele kosten, zijn ook de
volgende kosten niet subsidiabel:
- kosten voor het drukken van boeken en schriftelijke publicaties;
- onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);
- consumptieve kosten (drank, eten e.d.);
- kosten waarin de Provincie Limburg al voorziet door middel van
een exploitatiesubsidie.

II Overgangsrecht
Voor subsidieaanvragen die zijn ingediend en besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding
van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere Subsidieregels Cultuur 2014-2016
(Provinciaal Blad 2013, nr. 96) van kracht zoals deze golden voor de inwerkingtreding van deze
wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt vanaf de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 4 september 2014

De secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon
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