Gemeenschappelijke oproep voor cultuurprojecten in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Duitstalige Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap
en het Vlaams Gewest betreffende de bevordering van de
algemene samenwerking

Art. 1 - Wettelijk kader
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap en
de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest betreffende de bevordering van de
algemene samenwerking vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijk projectoproep
plaats op initiatief van de twee Gemeenschappen. De beide Gemeenschappen bepalen
jaarlijks in gezamenlijk overleg het budget voor de projectoproep.
Art. 2 - Doelstelling en Doelgroepen
Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van de culturele
samenwerking en de culturele uitwisselingen tussen de Duitstalige Gemeenschap en de
Vlaamse Gemeenschap. Met samenwerking wordt bedoeld dat beide partijen
verantwoordelijkheid dragen voor het project en een gezamenlijk doel nastreven waarbij
uitwisseling wordt gegenereerd. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de
twee Gemeenschappen. Elk project moet door minstens één partner uit elke
Gemeenschap worden voorgelegd. De oproep staat open voor de brede kunst- en
cultuursector.

Art. 3 – Wie komt in aanmerking?
o
o
o

Natuurlijke personen die hun woonplaats hebben in de Duitstalige Gemeenschap,
in Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
Verenigingen zonder winstoogmerk, gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap, in
Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
Amateurkunstenverenigingen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap, in
Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad

Art. 4 - Ontvankelijkheidscriteria
Een aanvraag is ontvankelijk indien:
o het een samenwerking met minstens één partner uit elke Gemeenschap betreft;
o het leidt naar een publiek moment met voldoende publieksbereik, bij voorkeur uit
beide Gemeenschappen;
o het bijdraagt tot de verspreiding van culturele activiteiten in de andere
Gemeenschap;
o het bijdraagt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk cultureel aanbod;
o het beschikt over een projectbegroting die kostenbewust en realistisch is
opgesteld;
o minstens de helft van het budget door een andere bron gefinancierd is.

Art. 5 - Aanvraag
De aanvraag moet uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
het project plaats vindt, ingediend worden, bij zowel de Vlaamse overheid, Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media als bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap,
Departement Cultuur en Jeugd. De aanvraag dient te gebeuren met het daartoe
bestemde tweetalige formulier.

Art. 6 - Beoordeling van de aanvraag en de ondersteuning
De ingediende aanvragen zullen gezamenlijk worden beoordeeld door de twee betrokken
ministeries. Daarbij wordt rekening gehouden met de mate waarin:
o
o
o
o
o

o
o

het project bijdraagt tot de verspreiding en uitwisseling van culturele activiteiten
tussen de beide Gemeenschappen;
het project bijdraagt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk cultureel
aanbod;
het project over een realistische begroting beschikt;
het project een aanzet is tot duurzame samenwerking op langere termijn;
het project bij voorkeur een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking is tussen
Vlaamse en Duitstalige kunstenaars, culturele organisaties, bemiddelaars,
culturele presentatieplekken uit de brede culturele sector of een concrete en
onderscheidende meerwaarde toevoegt aan een reeds bestaande of een reguliere
samenwerking;
het project een breed en divers publiek bereikt;
het project leidt naar een publiek moment of publicatie;

Bij de beoordeling van de projecten wordt, indien mogelijk, gestreefd naar een evenwicht
wat betreft disciplines en geografische spreiding.
De beide ministeries maken hun gezamenlijk advies over aan de ministers van Cultuur
van de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap die vervolgens beslissen over de toe te
kennen ondersteuning.
De toegekende subsidie is een aanvullende financiering. Het bedrag wordt toegekend als
stimulans en komt bovenop een eigen budget dat door de culturele organisaties,
instellingen of individuen wordt ingezet voor het realiseren van een initiatief. De
tussenkomst is een hefboom en dekt dus niet alle projectkosten. De kosten die gedekt
worden door de gevraagde forfaitaire tussenkomst worden duidelijk in de
projectbegroting aangeduid. Dubbele subsidiëring voor eenzelfde kost wordt uiteraard
niet aanvaard.
De ondersteuning kan maximaal EUR 5.000 bedragen per goedgekeurde aanvraag. Het
toegekende bedrag kan fluctueren naar gelang de grote van het project.

Art. 7 - Promotiemateriaal
Alle promotiemateriaal moet een verwijzing naar de ondersteuning door de Vlaamse en
Duitstalige Gemeenschap bevatten. De begunstigden geven hun toestemming voor de
bekendmaking van het project door de Gemeenschappen.

Art. 8 - Bewijsstukken en controle
Als bewijsstukken worden aanvaard:
o een beknopt algemeen verslag van het project (ongeveer 1 pagina)
o vereffende facturen;
o rekeningen met een bankafschrift, die de betaling aantoont;
o verslagen van erkende accountants- of revisorkantoren.
De bewijsstukken moeten uiterlijk op 15 november van het jaar waarin het project plaats
vindt bij de desbetreffende ministeries worden ingediend.

