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► TOOLBOX online jouw projectplan schrijven

Artistiek
Organisatie
Productie
Communicatie
Financiën

– wat ga je doen?
– wie gaat het doen?
– hoe ga je het doen?
– hoe je bereik het publiek?
– wie betaalt de rekening?

► Gratis toegang tot de KENNISBANK
► Gratis gebruik van de FONDSENDATABASE

► Workshops:
✓ Fondsenwerving
✓ Projectplan schrijven
✓ Interne communicatie
✓ Hoe kom ik in de krant

► Ondersteuning
► Projectenspreekuur

Iepen Mienskipsfûns
Hoofddoel: ‘Leefbaarheid en iedereen doet mee’
▪ Voor initiatieven vanuit de Mienskip (bottom-up)
Beleidsdoelen:
• Duurzame energie, Culturele activiteiten, Sociale innovatie
Krimp, Zorg
Succes: 70% gehonoreerd, € 17 miljoen voor 2016-2019

Hoe werkt dat?
Per jaar drie tenderopenstellingen:
21 jan - 15 feb, 23
-17
mei, 16
sep -11 okt ‘19
Ideeapr
indienen
en bespreken
met projectadviseur
Idee indienen en bespreken met adviseur STREEKWURK

Projectplan en begroting opmaken en afstemmen adviseur

Indienen projectplan en begroting

Formele toets SZ & inhoudelijke toets subsidiezaken/projectbureau
Projecten worden beoordeeld in de adviescommissies

Indiener krijgt bericht of het project subsidie krijgt

Hoeveel subsidie kun je aanvragen?
•

Kleine maatschappelijke initiatieven:

€ 10.000,-

•

Nieuwe evenementen:

€ 3.000,-

•

Grote maatschappelijke initiatieven:

€ 35.000,-

•

Vrijwilligersbijdrage:
gebruiken als dekking)

€ 10,36 per uur (kun je

▪
▪

Daarbij geldt een cofinancieringspercentage van 40%.
Dat betekent dat er 60% zelf moet worden gefinancierd.

Adviescommissie: beoordeling
Vijf criteria:
▪ Draagvlak – aantoonbare behoefte in het gebied
▪ Continuïteit – herhalend en duurzaam
▪ Samenwerking – mensen die elkaar anders niet vinden
▪ Empowerment – kracht van eigen mensen
▪ Ecology – milieu
▪ Uniciteit – mate van vernieuwing
Informeer bij Streekwurk kantoor van je eigen regio

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in
Nederland

Landelijke afdeling en provinciale afdelingen
Inkomsten
Loterijen, Anjeractie, Fondsen op Naam, Donateurs
Giften, Belegd vermogen
Werkterreinen

Podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg,
geschiedenis & letteren, natuur en beurzen

Prins Bernhard Cultuurfonds
Muziek
‘Nieuwe’ festivals
Uitzonderlijke producties
Nieuwe composities (breed inzetbaar)
Klassieke en popmuziek

Instrumenten/kleding regeling
Max. bijdrage per 3 jaar 2018/2019/2020
25% van aanschaf voor instrumenten en 12,5% voor kleding
Van 3.000 tot 7.500 euro afhankelijk van aantal leden

Prins Bernhard Cultuurfonds
Aanvragen
Digitaal via https://www.cultuurfonds.nl/friesland
Inzendtermijnen 4 rondes per jaar
Indienen: minimaal 3 maanden voor aanvang

Landelijk of provinciaal
Door wie:
Stichtingen of verenigingen met:
Een culturele doelstelling

Een onafhankelijk bestuur
Minimaal drie bestuursleden

Beoordelen van aanvragen
Inhoudelijk bijzonder t.a.v. de normale activiteiten
Reële begroting en dekkingsplan ( andere fondsen/eigen bijdrage)
In principe maximaal 3 keer voor eenzelfde project

Prins Bernhard Cultuurfonds
Niet in aanmerking komen:
Reguliere activiteiten
Overwegend sociaal-maatschappelijke activiteiten
Politiek karakter

Fondswervende activiteiten
Prijsuitreikingen

Losse onderdelen instrumenten
Projecten die al zijn gestart bij beoordeling
Overwegend professionele projecten (uitzondering FON)
Uitkoop

Prins Bernhard Cultuurfonds
Afrekening, na afloop van het project:
Kort evaluatieverslag
Formulier betaalverzoek
Financiële verantwoording op basis van begroting

Ondertekening door twee bestuursleden
Facturen

Publiciteitsuitingen
Garantiebijdrage
Geen voorschotten
Verantwoording binnen 2 jaar na toezegging

Contact: Mirjam Sutman Meijer, m.sutmanmeijer@fryslan.frl

Presentatie
Friese Fondsen Forum -11 mei 2019
Herrie Caspers www.netzwerk-plus.eu
EDR Bad Nieuweschans

www.edr.eu

Subsidiegebied

www.edr.eu

Mogelijke activiteiten
Voorwaarden
Subsidie

Ontmoetingen en evenementen
Kennis en ervaring delen
Duurzame netwerken
NL en D partner
Inhoudelijk en financieel samenwerken
Duurzame verbindingen
Maximaal € 25.000,- subsidie
Ten hoogste 50% van de totale kosten
Eenvoudige regeling kleine projecten
www.edr.eu

1

2

3

4

Voorbereiding – Vorbereitung
Informatie op website www.edr.eu – Informationen auf Webseite www.edr.eu
Formuleren projectidee en partnerschap – Projektidee und Partnerschaft formulieren

Aanvraag indienen - Antrag stellen
Vastleggen Leadpartner, activiteiten en kosten – Festlegen v. Leadpartner, Aktivitäten u. Kosten
Bepalen looptijd project – Projektlaufzeit bestimmen

Beschikking en aanvang project - Bewilligung und Projektbeginn
Toezeggen subsidie met voorwaarden – Zuschuss mit Bedingungen zusagen
Uitvoeren project – Projekt durchführen

Eindbericht en afrekening - Endbericht und Abrechnung einreichen
Overleggen verslag, facturen en betaalbewijs – Endbericht, Rechnungen und Kontoauszüge
Toetsing en uitbetaling – Prüfung und Auszahlung

LEEUWARDER
ONDERNEMERSFONDS
Ali de Jong

fondsmanager

Leeuwarder OndernemersFonds
• Fonds bestaat sinds 2009; wordt gevoed door opslag op
OZB-tarief niet-woning gemeente Leeuwarden
• Jaarbudget 2019: 933.000 euro
• Besteding trekkingsgeld via een collectief (vereniging)
• Bovenstedelijk budget (15%): besteding via Raad van
Advies (vertegenwoordiging van alle
ondernemersverenigingen)

Leeuwarder OndernemersFonds
Belangrijke aanvraagcriteria:
• Activiteit in gemeente Leeuwarden

• Aanvraag via ondernemerscollectief/vereniging
• Collectief doel
• Toekomstige activiteit

www.leeuwarderondernemersfonds.nl
Voor meer informatie!

Friese Fondsen Forum
11 mei 2019
Ali de Jong – coördinator Jeugdfonds Cultuur Friesland

Wie, wat, waarom
• Doelgroep: kinderen 4 – 18 jaar uit gezinnen waar
onvoldoende inkomen is
• 450 euro per kind per jaar voor contributie, 100 euro voor
benodigde attributen
• Deelname aan buitenschoolse activiteiten: dans, toneel,
muziek, schilderen etc.
• Wij ondersteunen het individuele kind; geen projecten

Hoe?
• Aanvragen via intermediair (leerkracht, cultuurcoach, wijk/gebiedsteam,
jeugdhulp, kindpakket etc.), niet rechtstreeks vanuit de vereniging.
• Wij helpen graag!
• www.jeugfondscultuur.nl/friesland

Het Fonds voor Cultuurparticipatie
stimuleert het meedoen aan cultuur.
In de periode 2017-2020 bundelen ze hun
activiteiten in drie programma’s:
• Cultuureducatie met Kwaliteit, Jong
Geleerd
Bijdragen aan het toegankelijk maken van
goed cultuuronderwijs voor leerlingen in het
primair onderwijs en het vmbo.
• Innovatie in Cultuur, Maak het mee
Bijdragen aan een samenleving waarin
mensen op verschillende niveaus hun
creativiteit kunnen ontwikkelen.
• Cultuur maakt iedereen zichtbaar
Zichtbaar maken en delen van bijzondere
initiatieven en verhalen.

CULTUURMAKERS VAN NU
Organiseer jij samen met een groep cultuurmakers een kleinschalig en vernieuwend project op het vlak van
actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd? En zoek je nog financiering? Misschien is de
subsidieregeling Cultuurmakers van nu iets voor jou.
Voor cultuurmakers in groepen…
Cultuurmakers die samen vorm geven aan een project kunnen een aanvraag indienen. Je hoeft hiervoor geen
stichting of vereniging te zijn, maar dit mag wel.
… die buiten de gebaande paden stappen.
Denk bijvoorbeeld aan een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over.
Wat is een cultuurmaker?
Personen die in hun vrije tijd actief zijn op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media.
Aanvragen
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 30 oktober 2020, of
tot het subsidieplafond van € 625.000,- wordt behaald.
Bedragen
• Je kan per project maximaal € 5000,- aanvragen
• Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door
bijdragen van andere financiers
• Als je project subsidie ontvangt, krijg je 90% van het bedrag direct als voorschot en 10% na het einde van je
project

MAAKRUIMTE VOOR CULTUUR
Met regeling Maakruimte voor cultuur stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de
(door)ontwikkeling van eigentijdse vormen van actieve cultuurparticipatie door
samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers te ondersteunen.
Samen met de regeling Cultuurmakers van nu (voor aanvragen tot € 5000) is deze regeling gericht op
het stimuleren van actieve cultuurparticipatie in het hele land. Maakruimte voor cultuur richt zich op
culturele organisaties en cultuurmakers die samen projecten ontwikkelen. Projecten die in het nu en in
de toekomst aansluiten bij de ideeën, behoeften en mogelijkheden van cultuurmakers. De regeling is
bedoeld voor toekomstgerichte cultuurparticipatie en erfgoedbeoefening, in al zijn diversiteit.
Wat is een cultuurmaker?
Een persoon die in zijn of haar vrije tijd actief is als deelnemer op het gebied van kunst, e-cultuur,
erfgoed of media.
Aanvragen
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 30 oktober
2020, of tot het subsidieplafond van € 1,5 miljoen wordt behaald.
Bedragen
• Je kan per project tussen de € 5000 en €25.000 aanvragen
• Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen
of door bijdragen van andere financiers

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Wil jij samenwerken met een internationale partner op het gebied van cultuurparticipatie of cultuureducatie, of onderzoeken wat daar de
mogelijkheden voor zijn? Om kennis uit te wisselen, internationaal samen te werken aan mooie cultuurprojecten of je netwerk te
verbreden? En wil je je opgedane kennis ook met het Nederlandse veld delen? Dan is deze regeling misschien wat voor jou.
Ontwikkelsubsidie en/of samenwerksubsidie
Goede en passende internationale partners vinden kost tijd. Om te zorgen dat deze regeling ook aansluit bij organisaties die nog geen
internationale samenwerkingsrelatie hebben, biedt deze regeling twee verschillende aanvraagmogelijkheden:
ontwikkelsubsidie voor een verkenning en terugkoppeling. Wil je graag internationaal samenwerken, maar ben je nog op zoek naar goede
partners? Met deze subsidie kan je ter plaatse verkennen wat de kansen en mogelijkheden zijn.
samenwerksubsidie voor een internationaal samenwerkingsproject en terugkoppeling. Partners gevonden, of al bekend? Met deze
projectsubsidie kan je aan de slag.
Terugkoppeling aan het Nederlandse veld
Om de waarde van de projecten hier in Nederland zo groot mogelijk te maken, is het delen van zowel de opbrengsten van de verkenning,
als die van een daadwerkelijke samenwerking waardevol. Daarom vragen we bij deze regeling altijd een terugkoppeling van de
opbrengsten met relevante stakeholders.
Aanvragen kan doorlopend
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 4 maart 2018 tot en met vrijdag 18 december 2020, of tot het subsidieplafond
van € 1.000.000,- wordt behaald.
Bedragen
• Ontwikkelsubsidie: maximaal € 7.500,-

• Samenwerksubsidie: maximaal € 25.000,Als je een samenwerksubsidie ontvangt, moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen
van andere financiers. Bij de ontwikkelsubsidie is er geen verplichte eigen bijdrage. Het subsidiebedrag mag dus 100% van de kosten
dekken.

Hoe werkt het?
Kijk eerst bij welke subsidieregeling je
initiatief het beste aansluit. Deze
regelingen kun je vinden op de pagina:
www.cultuurparticipatie.nl/subsidies
Kijk goed naar de deadlines van de
regelingen. Check de voorwaarden,
criteria en sluitingsdata. Subsidie
aanvragen kan alleen via ons digitale
aanvraagsysteem Mijn Fonds.
(Maak een afspraak met een
programma-adviseur:
www.cultuurparticipatie.nl/over-hetfonds/medewerkers)
Meestal hoor je binnen 13 weken of je
aanvraag wordt gehonoreerd.

Mienskipsfûns Leeuwarden
Ziet u kansen om de leefbaarheid en levendigheid in onze gemeente te
bevorderen? Met het ‘Mienskipsfonds’ wil de gemeente op een
praktische wijze een bijdrage leveren aan initiatieven binnen de
gemeente Leeuwarden. Met uw initiatief of project kunt u om een
bijdrage vragen: www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/mienskipsfonds
Evelyn Polhuijs

Lammert Koopmans Stichting
De Stichting heeft ten doel het stimuleren van het sociaalmaatschappelijk en culturele leven in de provincie Fryslân en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De
Stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van de
Friese harmonie-en fanfaregezelschappen en alles wat daarmee
verband houdt.
Aanvragen moeten vóór 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september
worden ingediend (per post) om behandeld te kunnen worden in de
eerstvolgende vergadering. Camminghastraat 9, 8921 PD Leeuwarden.
Presentatie Fred van Gelderen, contactpersoon: De heer A.P. van Dijk.

Stichting Van Teyens Fundatie
Het steunen van algemeen nut beogende organisaties en instellingen
werkzaam op kerkelijk, sociaal, maatschappelijk en medisch gebied,
ten dienste van de verzorging, huisvesting, gezondheidszorg, welzijn en
andere levensbehoeften van inwoners van de huidige gemeente
Opsterland en naaste omgeving.
Henk Hoen, www.vanteyensfundatie.nl, info@vanteyensfundatie.nl
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