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1 TOELICHTING
Zoals aangekondigd in de beleidsbrief 2016-2017 wil minister van cultuur Sven Gatz subsidies toekennen
ter ondersteuning van partnerprojecten:

‘De partnerprojecten zijn momenteel opgenomen in het Kunstendecreet. Ik wil dit instrument in
de toekomst inzetten voor een breder cultureel veld. In 2017 zal ik hiervoor een experimentele
regeling implementeren buiten het Kunstendecreet die ook van toepassing is op andere culturele
deelgebieden.’
Het beleid m.b.t. de partnerprojecten is te situeren binnen de Conceptnota Aanvullende Financiering en
Cultureel Ondernemerschap die bestaat uit vier beleidsspeerpunten, nl. een Cultuurloket (werktitel), een
Cultuurbank (werktitel), een beleid m.b.t. cross-sectorale samenwerking en een optimaal fiscaal beleid. De
partnerprojecten als instrument maken deel uit van het speerpunt cross-sectorale samenwerking.

2 VERDUIDELIJKING M.B.T. DE AANVRAGEN EXPERIMENTELE
PROJECTOPROEPEN
2.1 WIE KAN VAN DEZE STEUN GENIETEN?
(1) Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner
en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Een combinatie van één of meer
culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is eveneens mogelijk.
(2) De culturele partner(s) kan/kunnen diverse organisatievormen (zowel naar publiek recht als naar
privaat recht) hebben (b.v. natuurlijke personen, eenmanszaken, vzw’s, vennootschappen, AGB’s,
APB’s).
(3) De andere partner(s) kan/kunnen diverse organisatievormen (zowel naar publiek recht als naar
privaat recht) hebben (b.v. natuurlijke personen, eenmanszaken, vzw’s, vennootschappen, AGB’s,
APB’s).
(4) Het partnerproject wordt nooit samengesteld uit enkel een overheid (of overheden) en één of
meerdere in dezelfde stad of provincie gevestigde AGB’s of APB’s. Een partnerproject van enkel
twee AGB’s of APB’s is niet mogelijk. Een combinatie van twee of meer AGB’s of APB’s met één of
meer partners uit (3) is wel mogelijk.
(5) Een School of Arts wordt beschouwd als een culturele partner.
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(6) De volgende initiatieven komen niet in aanmerking voor een subsidie:
a. Afstudeerprojecten
b. Doctoraten en reeds lopend en gefinancierd academisch onderzoek
c. Restauraties

2.2 WELKE STEUN WORDT GEGEVEN?
De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en minimaal 7.000 euro per project.
Een project is een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd kan worden afgebakend en
buiten de reguliere werking van de partners wordt georganiseerd.
Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten.

2.3 INDIENEN VAN PROJECTVOORSTELLEN
In juni 2017 wordt een oproep gelanceerd met de bekendmaking van de uiterste indieningsdatum voor de
projectvoorstellen nl. 30 september 2017.

2.4 LOOPTIJD VAN DE PROJECTEN
Projecten duren maximaal 1 jaar en starten ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag.
Projecten met een kortere looptijd komen ook in aanmerking. Reeds uitgevoerde en reeds lopende
projecten komen echter niet in aanmerking voor steun.
Een verlenging van de projectduur is enkel mogelijk na voorafgaandelijk akkoord door het Departement
CJM dat is aangevraagd vóór afloop van het project.

3 THEMATISCHE AFBAKENING VAN DE OPROEP: OVER DE
MUUR KIJKEN
De eerste projectoproep wordt gekaderd binnen het thema ‘Over de muur kijken’:
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Innovatieve partnerprojecten gaan een dialoog aan met andere sectoren. Soms zijn de andere
sectoren heel vertrouwd, soms is het tegendeel het geval. Een partnerproject vergt een openheid
en een engagement om de andere sector te leren kennen en uit de comfortzone te treden.
Om een wederzijdse kruisbestuiving alle kansen te geven, is het nodig om over de muur te kijken
en onontgonnen gebieden te verkennen om in dialoog met de gekende of ongekende sectoren
grenzen te verleggen.
De eerste oproep voor innovatieve partnerprojecten dienen zich te verhouden tot het thema ‘over
de muur kijken’. Indieners dienen het thema te verwerken in het projectvoorstel.

4 ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN EN
BEOORDELINGSCRITERIA
4.1 ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
Om ontvankelijk te zijn, moet een ingediend projectvoorstel aan volgende voorwaarden voldoen:
(1) Ingediend zijn door een culturele partner van het samenwerkingsverband.
(2) Een samenwerkingsverband omvatten dat bestaat uit minstens één culturele partner en
minstens één niet-culturele partner die actief is in een andere sector.
(3) Een partner mag slechts bij maximum twee voorstellen voor innovatieve partnerprojecten
betrokken zijn.
(4) De eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimaal 25% van de totale kosten.
(5) De aanvraag moet volgende zaken bevatten:
• Een korte samenvatting van het project;
• Een beschrijving van het proces- en/of resultaatgerichte doel van het project;
• Een plan van aanpak inclusief stappenplan en timing;
• Een projectbegroting;
• De administratieve gegevens van de partners;
• Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners.
(6) ten laatste op 30 september ingediend zijn bij het Departement Cultuur, Jeugd & Media via de
KIOSKapplicatie te raadplegen op de website www.cjsm.be/cultuur.
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4.2 BEOORDELINGSCRITERIA
Met het oog op de formulering van een globaal voorstel zullen de ontvankelijke projectvoorstellen worden
beoordeeld aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Per criterium wordt naar een aantal aspecten
gepeild die globaal verwerkt worden in één doorlopende tekst per criterium. De beoordelingscriteria zijn:
4.2.1

De cross-sectorale meerwaarde van partnerprojecten (maximaal 35 punten)

4.2.2 De innovatieve meerwaarde van het project (maximaal 35 punten)
4.2.3

De realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject (maximaal 30 punten)

4.3 EVALUATIEPROCEDURE
De evaluatieprocedure bestaat uit een ontvankelijkheidscontrole, een advies en een uiteindelijke beslissing.

4.3.1 Ontvankelijkheidscontrole
De ingediende projectvoorstellen zullen door de administratie in eerste instantie onderzocht worden op
ontvankelijkheid. Dit zal gebeuren op basis van de reeds vermelde ontvankelijkheidsvoorwaarden. Deze
voorwaarden moeten als noodzakelijke voorwaarden gezien worden, met andere woorden, aan elk van
de ontvankelijkheidvoorwaarden moet voldaan zijn opdat het project zou kunnen opgenomen worden
in het eigenlijke selectieproces.

4.3.2 Advies
Het Departement Cultuur, Jeugd, en Media is belast met de organisatie van de kwalitatieve evaluatie. Een
commissie die wordt samengesteld uit ambtenaren uit de verschillende relevante afdelingen van het
Departement Cultuur, Jeugd en Media en een ambtenaar van het Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen met ervaring met de CICI-Call en de KMO Innovatieportefeuille worden gevraagd een advies
aan de minister te verlenen m.b.t. de voorgestelde projecten, op basis van de beoordelingscriteria.
Per criterium zal een score worden bepaald. Per criterium moet minstens de helft van punten toegewezen
worden, om aanvaard te worden. De verschillende onafhankelijk van elkaar bepaalde scores zullen
vervolgens opgeteld worden tot een eindquotering op een schaal van 100. Deze eindquotering mag, om
in aanmerking te komen, niet lager zijn dan 60.
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4.3.3 Uiteindelijke beslissing
De eindquoteringen van de verschillende projecten zullen leiden tot een geordende lijst van
projectvoorstellen en voorstellen van aanvaardbare projectbegrotingen. Op basis van deze geordende lijst
en binnen de beschikbare kredieten zal de minister bevoegd voor Cultuur een beslissing nemen over de
toekenning van de subsidies en de exacte omvang van de subsidie per begunstigde.
De geselecteerde projectvoorstellen en projectbegrotingen leggen de specifieke uitvoeringsvoorwaarden
van de projecten vast. De algemene uitvoeringsmodaliteiten worden vastgesteld in een subsidiebesluit.

5 IMPLEMENTATIE EN OPVOLGING VAN DE GESELECTEERDE
PROJECTEN
5.1 IMPLEMENTATIE
Per begunstigde wordt een subsidiebesluit opgesteld.
aanwendingsvoorwaarden en de wijze van uitbetaling.

Het

subsidiebesluit

bepaalt

de

De toegekende subsidie zal worden uitbetaald in 2 schijven:
- een voorschot van 80% na de ondertekening van het besluit door de minister;
- een saldo van 20% na de afsluiting van het project en na het indienen van een activiteitenverslag, het
uitvoeren van de finale kennisdeling en een eindafrekening van het project.
De verantwoordingsstukken moeten uiterlijk drie maanden na de (opgegeven) einddatum1 van een project
worden ingediend via KIOSK. Wanneer de verantwoordingsstukken niet tijdig bezorgd worden, kunnen
de betaalde voorschotten teruggevorderd worden.
Alle stukken ter verantwoording van het activiteitenverslag en de eindafrekening worden door de
begunstigde ter beschikking gehouden gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening
van het besluit.

5.2 OPVOLGING
Het Departement Cultuur, Jeugd, en Media staat in voor de opvolging van de projecten. Hierbij evalueert,
documenteert en meet het Departement Cultuur, Jeugd & Media de resultaten van de projecten ook op
langere termijn.
1

Deze datum wordt vermeld in de mail met de betekening van het besluit.
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6 LEESWIJZER
De leeswijzer verduidelijkt een aantal begrippen die in het aanvraagformulier gebruikt worden.

6.1 AFKORTINGEN EN DEFINITIES
6.1.1 AGB
Autonoom Gemeentebedrijf

6.1.2 APB
Autonoom Provinciebedrijf

6.1.3 Cross-sectoraal
Cross-sectoraal dient m.b.t. de projectoproep geïnterpreteerd worden als het betrekken van verschillende
sectoren om over de grenzen van de eigen sector innovatie te realiseren.

6.1.4 Innovatie
Onder innovatie verstaan we het opbouwen van kennis en ervaring tot b.v. een product, dienst, proces,
methode, businessmodel dat kan resulteren in nieuwe oplossingen of processen met o.a. een duidelijke
culturele, technische, economische, wetenschappelijke, methodologische, sociale of maatschappelijke
impact.
Het innovatieve aspect van een project kan verschillende vormen aannemen maar moet duidelijk impact
ressorteren in een bepaald domein.
Innovatie impliceert creativiteit2, waarbij creativiteit verstaan wordt als het vermogen om iets nieuws
te scheppen.

2

In de cultuursector is creativiteit onontbeerlijk en situeert zich doorgaans bij de start van een cultureel project. Degene die ‘creëert’ is in dit

geval vaak een scheppende kunstenaar. Creativiteit kan echter eveneens in andere fasen van de cultuurpraktijk optreden.
Creativiteit is essentieel zowel binnen als buiten een cultuurcontext. Dat is eveneens het geval voor de traditionele economie of b.v. in een
wetenschappelijke context waar het zien van nieuwe verbanden ook noodzakelijk is.
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6.1.5 Vlaanderen
Een partner die professionele activiteiten uitoefent in een gebeuren in Vlaanderen dient geïnterpreteerd
te worden als een partner uit het Nederlandse taalgebied of als partner gevestigd in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, die wegens zijn activiteiten moet beschouwd worden uitsluitend te behoren tot de
Vlaamse Gemeenschap.

6.1.6 VZW
Vereniging zonder winstgevend doel

6.2 PARTNERPROJECTEN
6.2.1 Algemeen
De cultuursector wordt algemeen erkend als een belangrijke katalysator voor vernieuwing en creativiteit
in de traditionele economie en maatschappij. Er bestaan veel vormen van samenwerking tussen de
cultuursector en de traditionele economie. Vaak hebben ze behalve de klassieke culturele en/of
economische toegevoegde waarde ook veel onverwachte effecten, de zgn. spillover-effecten.
Partnerprojecten zijn samenwerkingen tussen kunstenaars, artiesten, creatieven, cultuurhuizen,
erfgoedspelers en spelers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk enerzijds en andere sectoren
anderzijds waarbij door het inzetten van culturele competenties grenzen overschreden worden. Een
partnerproject is cross-sectoraal van aard, m.a.w. over de grenzen van verschillende sectoren heen, en
beoogt steeds een win-win voor alle betrokken partijen en is innoverend van karakter.
Partnerprojecten openen voor de cultuursector de vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden
de middelen en tijd om in samenwerking met partners nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te
exploreren. Via hun expertise, infrastructuur en netwerken kunnen partners buiten het cultuurveld de
cultuursector ondersteunen bij de ontwikkeling of productie van nieuwe realisaties. Ook verhogen zij de
maatschappelijke impact die culturele spelers hebben en bieden alternatieve mogelijkheden voor de
presentatie en distributie van culturele activiteiten.
Samenwerkingsverbanden bestaan er in alle geuren en kleuren. Sommige verbinden twee partners, andere
verbinden veel partners uit verschillende sectoren. Dat is het geval voor het zgn. quadruple helix model
waarbij de overheid, industrie, de academische wereld, maatschappelijke actoren3 en actieve burgers
samenwerken aan projecten die de toekomst vormgeven en structurele veranderingen initiëren die de
slagkracht van één organisatie of persoon overstijgen. Het aantal partners binnen een partnerproject
bepaalt niet het succes van een partnerproject. Zo kunnen partnerprojecten met twee partners ook zinvol
en performant zijn en tot sterke resultaten leiden.

3

Culturele actoren kunnen zowel als maatschappelijke actor en/of als actieve burger optreden binnen een samenwerkingsverband.
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Partnerprojecten kunnen op verschillende wijze tot stand komen. Partners kunnen zich verbinden op
basis van een algemene probleemstelling die hen allen aanbelangt of op basis van een specifieke
vraagstelling die uitgaat vanuit één van de partners. Soms vinden de partners elkaar op spontane wijze,
soms worden ze gematcht door een intermediaire organisatie. Soms ontstaan ze top-down en soms
bottom-up.

6.2.2 Beoordelingscriteria
De beoordeling van de innovatieve partnerprojecten zal gebeuren volgens drie criteria, nl. de crosssectorale meerwaarde, de innovatieve meerwaarde en de realiseerbaarheid en realiteitszin van het
partnerproject.
6.2.2.1

Cross-sectorale meerwaarde van partnerprojecten

De cross-sectorale meerwaarde van een partnerproject kan beschreven worden aan de hand van een
aantal deelaspecten o.a.
- Het profiel van de partners;
- De originaliteit en de kracht van het samenwerkingsverband;
- De motivatie van de partners tot samenwerking;
- De aandacht binnen het partnerproject voor de culturele partner;
- De cross-sectorale doelstellingen van het project en hoe de cross-sectorale activiteiten ingevuld
worden;
- De sleutelfiguur/sleutelfiguren die het project bewaakt/bewaken. Het is immers belangrijk dat een
partnerproject goed begeleid wordt. Een sleutelfiguur die bemiddelt tussen de partners kan hierin
een belangrijke rol spelen. Dit betekent niet vanzelfsprekend dat sleutelfiguren deel moeten
uitmaken van een intermediaire organisatie die een partnerproject begeleidt. Ook de kunstenaar(s)
zelf, culturele professionals of één of verschillende vertegenwoordigers van de partners kunnen
deze rol opnemen. Een sleutelfiguur stimuleert de communicatie tussen alle partijen en zorgt
ervoor dat alle partners dezelfde ‘taal’ spreken en een gedeelde interpretatie hebben over de
doelen. Hij/zij maakt heldere afspraken en ondersteunt de culturele en creatieve geesten bij het
oplossen van bureaucratische, praktische & juridische e.a. uitdagingen;
- De win-win voor alle partijen;
- De meerwaarde van het project voor het cultuurveld.
6.2.2.2 Innovatieve meerwaarde van het project
De innovatieve meerwaarde van een partnerproject kan beschreven worden aan de hand van de
innovatie impact van het partnerproject voor één of verschillende sector(en) enerzijds. Anderzijds wordt
dit ook aangetoond door de wijze waarop de procesmatige of resultaatgedreven kennisopbouw en de
bereikte resultaten gevaloriseerd worden en dat zowel tijdens als na afloop van het partnerproject.
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6.2.2.3 De realiseerbaarheid en realiteitszin van het partnerproject
Dit wordt beoordeeld aan de hand van o.a.
- De vooropgestelde personeelsinzet;
- De regeling van het eigenaarschap van de goederen (inclusief investeringsgoederen) en rechten.
- De begroting;
- De eigen inbreng van alle partners en de verdeling tussen de partners;
- De faire vergoeding voor de culturele partner;
- De mate waarin de partners professionele activiteiten uitoefenen in hun respectievelijke sectoren.

6.3 FINANCIEEL
6.3.1 De eigen inbreng
De eigen inbreng kan divers van aard zijn: financiële inbreng, sponsoring of giften van derden, materiële
inbreng, mensuren of een combinatie hiervan. In het geval van een niet-monetaire inbreng moet dit in de
begroting monetair gewaardeerd worden.
Mensuren mogen geen uren zijn die verbonden zijn aan de courante werking van de partners m.n. zakelijke
leiding, toezichthoudend personeel, onthaal, boekhouding, loonadministratie, informatica-ondersteuning,
juridische ondersteuning en aanwerving van personeel.

6.3.2 Projectbegroting
Loutere investeringsdossiers komen niet voor subsidiëring in aanmerking. Indien voor de uitvoering van
een project de aankoop van vaste activa noodzakelijk blijkt, kan dat in de begroting worden ingebracht
à rato van de afschrijvingswaarde in overeenstemming met de geldende waarderingsregels.
De subsidieaanvraag moet een voldoende gedetailleerde projectbegroting in evenwicht (uitgaven =
inkomsten) bevatten, met alle kosten en opbrengsten die nodig zijn om het project te realiseren. De
begroting moet een heldere verantwoording van en toelichting bij de verschillende geraamde uitgavenen inkomstenposten bevatten.

6.3.3 Dubbele subsidiëring
Een partnerproject kan nooit dubbel gesubsidieerd worden. Wanneer één van de partners van het
samenwerkingsverband reeds project- of werkingssubsidie(s) ontvangt via één van de beleidsdomeinen
binnen de Vlaamse Overheid, moet duidelijk worden aangetoond dat het innovatieve partnerproject los
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staat van het bestaande project of de reguliere werking die al gesubsidieerd of hieraan een innovatieve
component toevoegt.
Activiteiten die uit de dagelijkse werking worden gehaald en als een 'project' worden geïnitieerd louter
om extra inkomsten te genereren en het gewone werkingsbudget van een projectpartner te ontlasten,
worden niet in aanmerking genomen voor deze projectsubsidie.

6.3.4 BTW
De BTW wordt enkel in rekening gebracht door de partners die niet (100%) BTW-plichtig zijn. Indien de
partners werken met een verhoudingsgetal wordt de BTW à rato van het verhoudingsgetal als kost in de
projectbegroting opgenomen.

6.4 VARIA
Indien het projectvoorstel in de periode tussen het indienen van de subsidieaanvraag en de beslissing van
de minister inhoudelijk of budgettair op belangrijke punten wordt gewijzigd, moet de subsidieaanvrager
de bevoegde administratie hiervan op de hoogte brengen.

7 BIJKOMENDE INFORMATIE
Bijkomende informatie kan telefonisch of per mail verkregen worden bij de contactpersoon voor deze
oproep binnen het departement Cultuur, Jeugd en Media.
E-mail: cultuur@vlaanderen.be
Telefoon: +32 2 553 45 50
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