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WAT IS HET DOEL VAN DE REGELING?
In samenwerking met een culturele instelling het versterken en verankeren van cultuureducatie in
het curriculum op scholen voor vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs ten dienste
van de culturele ontwikkeling van de leerling.

WIE VRAAGT AAN?
De subsidie wordt aangevraagd door een school voor vmbo en/of praktijkonderwijs en/of voortgezet
speciaal onderwijs. De aanvraag wordt ondertekend door het schoolbestuur.

WAARVOOR KAN WORDEN AANGEVRAAGD?
•

Voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van een project in co-creatie met een
culturele instelling waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd.
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•

Voor een project waarmee de school duidelijk een volgende stap zet in de uitvoering en de
verankering van cultuureducatie op de school.

•

De doorontwikkeling van cultuureducatie op school in samenwerking met een culturele instelling
staat hierbij centraal.

•

Alleen de projectkosten komen voor subsidie in aanmerking zoals de inzet van artistiek en
organisatorisch personeel en de huur van repetitieruimte of podiumvoorzieningen om de
activiteiten te realiseren. Normale exploitatiekosten, zoals vaste huur, aanschaf van inventaris en
investeringen komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

WANNEER KAN WORDEN AANGEVRAAGD?
•

Het project duurt minimaal twee en maximaal drie schooljaren. In minstens twee schooljaren
vinden activiteiten plaats met leerlingen.

•

Het project start uiterlijk in het schooljaar dat volgt op de toekenning van de subsidie.

•

Het project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van de aanvraag.

•

De subsidie wordt verdeeld in drie aanvraagrondes: in 2018, 2019 en 2020.

OM HOEVEEL SUBSIDIE GAAT HET IN TOTAAL?
Het subsidieplafond bedraagt € 5.800.000. Dit wordt als volgt verdeeld:
•

€ 2.000.000 voor de aanvraagronde van 2018

•

€ 2.000.000 voor de aanvraagronde van 2019

•

€ 1.800.000 voor de aanvraagronde van 2020

•

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,– en maximaal € 50.000,– per project.

•

De aanvrager draagt minimaal hetzelfde bedrag bij aan de kosten van het project als het
gevraagde subsidiebedrag, Dit kan zijn uit eigen middelen of door bijdragen van andere
financiers zoals fondsen.

WANNEER WORDT EEN AANVRAAG GEWEIGERD?
•

Als voor dezelfde activiteiten door het FCP of door één van de andere publieke cultuurfondsen al
subsidie is verleend of zal worden verleend.

•

Als de aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het FCP heeft ontvangen en niet of niet geheel
heeft voldaan aan de aan de subsidieverplichtingen.
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•

Als het plan niet (of niet voldoende) aansluit bij het doel van de regeling.

•

Heeft de school al eerder heeft deelgenomen aan een project waarvoor subsidie is verleend in
de voorgaande vmbo-regelingen van het FCP? Dan kan alleen aangevraagd worden als het om
een vervolgplan gaat. De uitkomsten van het eerder uitgevoerde project zijn het beginpunt van
de nieuwe aanvraag.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?
•

Er is een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds wordt aangetoond.

•

De aanvrager maakt aannemelijk dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de
subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.

•

Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale projectkosten.

•

De hoogte van de subsidie staat in redelijke verhouding tot de activiteiten waarvoor wordt
aangevraagd.

•

Alleen kosten die direct aan het project zijn gerelateerd komen voor subsidie in aanmerking.

•

De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten van het project
zijn.

•

Maximaal 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen die nodig zijn
voor het project.

•

De ontvanger werkt mee aan kennisdeling over het project en neemt deel aan een monitoringen evaluatietraject.

ZIJN ER NOG BIJZONDERE VERPLICHTINGEN?
•

De subsidieontvanger werkt mee aan kennisdeling over het project.

•

De subsidieontvanger neemt deel aan een monitoring- en evaluatietraject.

WANNEER KUN JE EEN AANVRAAG INDIENEN?
•

2018: 5 maart t/m 26 oktober

•

2019: 7 januari t/m 1 november

•

2020: 6 januari t/m 30 oktober

Deze regeling vervalt met ingang 1 januari 2025.
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HOE DIEN JE EEN AANVRAAG IN?
•

Je kunt digitaal aanvragen bij het FCP.

•

De aanvraag bestaat uit:
o Ingevuld aanvraagformulier

o Projectplan

o Begroting

o Samenwerkingsovereenkomst met de culturele partner binnen het project (format op de
website van het FCP)

o Digitale handtekening

OP WELKE CRITERIA WORDT DE AANVRAAG BEOORDEELD?
Een aanvraag moet op alle vier criteria een voldoende scoren.
1.

Inhoudelijke kwaliteit van het project (in relatie tot het doel van de regeling);

2.

Samenwerking met de culturele instelling;

3.

Verankering van cultuureducatie in de school en in het curriculum;

4.

Organisatorische kwaliteit.

•

Als de aanvraag onvolledig is, kan deze binnen een redelijke termijn worden aangevuld.

•

Het bestuur beslist binnen 13 weken nadat een aanvraag is ontvangen.

•

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

IS ER EEN ADVIESCOMMISSIE?
Aanvragen boven € 25.000,– worden voorgelegd aan een externe adviescommissie.

WAT IS VERDER NOG GOED OM TE WETEN?
In het Algemeen Subsidiereglement zijn regels opgenomen die van toepassing zijn op alle subsidies
die het Fonds verstrekt. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de subsidieverlening, verantwoording en
bevoorschotting.
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