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1 SITUERING
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
voorziet dat de culturele bevoegdheden van de provincies worden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap op 1
januari 2018. Om de overname van deze taken en bevoegdheden uit te voeren en een continuïteit te garanderen in de
(mogelijkheid tot) subsidiëring van culturele projecten, werd een transitiereglement voor culturele projecten
opgemaakt.
Het transitiereglement geldt voor 2018 en 2019. Het transitiereglement neemt verschillende elementen uit de
provinciale reglementen over.
In de overgangsperiode kan het ondersteuningsinstrumentarium voor bovenlokale culturele projecten grondig worden
geëvalueerd en gescreend. Deze evaluatie zal meegenomen worden in de ontwikkeling van het toekomstig decreet
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bovenlokaal cultuurbeleid dat een breder toepassingsgebied zal hebben dan voorliggend reglement en de
ondersteuning van bovenlokale initiatieven zal verankeren.

2 DOELSTELLING
Het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling heeft als doel om
bovenlokale culturele projecten te ondersteunen en te stimuleren. De eigenheid van deze projecten is van een andere
orde dan de reeds bestaande Vlaamse projectsubsidies en heeft daarom een specifieke behandeling nodig. Het
reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het
lokale en het landelijke cultuurbeleid. Het is belangrijk dat deze projecten het lokale niveau overstijgen. Op die manier
kan een fijnmazig web van duurzame en kwaliteitsvolle culturele projecten geweven worden.

3 HET BOVENLOKAAL REGLEMENT
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° een project: een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in de tijd kan worden afgebakend;
2° bovenlokale uitstraling: een project dat minstens de lokale uitstraling en de gemeentegrenzen overstijgt zonder een
weerslag te hebben op de gehele Vlaamse Gemeenschap;
3° de administratie: het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Artikel 2. Toepassingsgebied
•

Het transitiereglement voorziet in een subsidiemaatregel voor de ondersteuning van culturele projecten met
een bovenlokale uitstraling, die als gevolg van de gewijzigde taakstelling van de provincies niet langer
ondersteund kunnen worden door dit bestuursniveau.

•

Enkel projecten die plaatsvinden in het Vlaams gewest, het Nederlands als voertaal hanteren en ingediend
worden door culturele actoren of lokale besturen (inclusief AGB’s), gelieerd aan Kunsten, Cultureel Erfgoed,
Circus, Lokaal Cultuurbeleid, Sociaal-Cultureel Werk, Amateurkunsten of een combinatie van deze
cultuurdomeinen, vallen onder het toepassingsgebied van het transitiereglement.
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•

Volgende projecten komen niet in aanmerking voor een subsidie:
a.

benefietprojecten;

b.

infrastructuurprojecten die investeringssubsidies ontvangen (FoCI);

c.

projecten ingediend door organisaties die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de
provincies een facultatieve subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor hun werking in
2018 en 2019 met uitzondering van de bovenlokaal ingedeelde collectiebeherende organisaties;

d.

projecten ingediend door organisaties die voor het geheel van hun werking een Vlaamse
structurele subsidie ontvangen die in het kader van de vernieuwde taakstelling van de provincies
verhoogd is;

e.

projecten die onder de vernieuwde subsidiebevoegdheden vallen van het Vlaams Fond der
Letteren of het Vlaams Audiovisueel Fonds;

f.

projecten met een commercieel oogmerk;

g.

reeds lopende projecten.

Artikel 3. Het subsidiedossier
•

De aanvraag moet volgende zaken bevatten
•

een beschrijving van het project;

•

een plan van aanpak inclusief stappenplan en timing;

•

een projectbegroting van alle kosten en opbrengsten;

•

de administratieve gegevens van de indiener (naam, ondernemingsnummer, vertegenwoordiger,
adres, telefoon, e-mail, bankrekeningnummer).

Artikel 4. Ontvankelijkheidsvoorwaarden
•

Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) kunnen een
subsidieaanvraag indienen.

•

Het project kan zowel kort- als langlopend zijn, met een maximale duurtijd van één jaar. 

•

De subsidieaanvraag moet ten laatste ingediend worden op:
•

1 oktober 2017 (voor projecten die aanvangen vanaf 1 januari 2018 en als uiterste einddatum 31
december 2018 hebben);

•

1 april 2018 (voor projecten die aanvangen vanaf 1 juli 2018 en als uiterste einddatum 30 juni 2019
hebben);
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•

1 oktober 2018 (voor projecten die aanvangen vanaf 1 januari 2019 en als uiterste einddatum 31
december 2019 hebben);

•

1 april 2019 (voor projecten die aanvangen vanaf 1 juli 2019 en als uiterste einddatum 30 juni 2020
hebben)

bij de administratie via de KIOSK-applicatie, te raadplegen op de website https://cjsm.be/kiosk.

•

Per ronde kan het totaal te ontvangen subsidiebedrag maximaal 25.000 euro bedragen per organisatie

Artikel 5. Beoordelingscriteria
•

Bij de beoordeling van het dossier wordt rekening gehouden met volgende inhoudelijke criteria:
1.

de kwaliteit van het inhoudelijk concept en de concrete uitwerking ervan;

2.

de bovenlokale uitstraling en impact van het project;

3.

het cultureel ondernemerschap bij het project, alsook de financiële haalbaarheid en het realiteitsgehalte
van de begroting.

•

Volgende aandachtspunten kunnen additioneel meegenomen worden in de beoordeling:
o

het innovatieve karakter van het project;

o

het transversale karakter van het project;

o

de voorbeeldwerking van het project;

o

de interactie met het publiek of (een) duidelijk omschreven doelgroep(en);

o

de duurzaamheid van het project.

Artikel 6. Evaluatie en beslissing
•

De ingediende projectvoorstellen worden door de administratie in eerste instantie onderzocht op
ontvankelijkheid. Dit gebeurt op basis van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, zoals vermeld onder artikel 4.

•

De beoordeling van de ontvankelijke dossiers gebeurt door de administratie op basis van de criteria, zoals
vermeld onder artikel 5. De administratie kan indien gewenst extern advies inroepen van een expert ter zake
voor de beoordeling van het subsidiedossier.

•

Op basis van het gemotiveerd advies van de administratie neemt de minister bevoegd voor Cultuur
respectievelijk begin december of begin juni van het jaar van de aanvraag een beslissing over de toekenning
van de subsidies en de exacte omvang van de subsidie per begunstigde. De minister houdt rekening met de
historiciteit en een evenwichtige spreiding over regio’s en culturele sectoren.
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Artikel 7. Uitbetaling en uitvoering van de projectsubsidie
•

Indien de projectsubsidie niet hoger is dan 7.000 euro, wordt het volledige subsidiebedrag uitbetaald na de
beslissing tot toekennen van de projectsubsidie. Indien de projectsubsidie hoger is dan 7.000 euro, wordt een
voorschot van 80% uitbetaald na de beslissing tot toekennen van de projectsubsidie en wordt het saldo van
20% uitbetaald na het toezicht op de aanwending van de subsidie door de administratie.

•

Bij fundamentele wijzigingen van het project heeft de begunstigde de plicht om dit te melden aan de
administratie.

•

Enkel kosten die specifiek gemaakt worden voor de realisatie van het project komen in aanmerking voor
subsidiëring. Kosten die onderdeel zijn van de structurele werking van de organisatie komen niet in
aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 8. Toezicht en controle
•

De administratie oefent het toezicht uit op de aanwending van de projectsubsidie.

•

Het eindverslag, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording moet ingediend
worden op:

•

o

31 maart 2019 (voor projecten die starten op 1 januari 2018);

o

30 september 2019 (voor projecten die starten op 1 juli 2018);

o

31 maart 2020 (voor projecten die starten op 1 januari 2019);

o

30 september 2020 (voor projecten die starten op 1 juli 2019).

De administratie bepaalt de vorm van het eindverslag.
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