
Reglement voor de projectoproep in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering 
van Vlaanderen en de Regering van Quebec met focus op dans, podiumkunsten voor een jong 
publiek, muziek en digitale cultuur. 
 
Kader  
 
Art. 1 – In het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Regering en de Regering van 
Quebec betreffende de bevordering van de algemene samenwerking, en dan meer bepaald het 
werkprogramma 2021-2023 in uitvoering van voornoemd akkoord, wordt er een projectoproep voor 
de culturele en artistieke sector georganiseerd, waarbij  voor  projecten van maximaal twee jaar in de 
domeinen dans, podiumkunsten voor een jong publiek, muziek en digitale cultuur een financiële 
ondersteuning kan aangevraagd worden. 

 
 
Doel en doelgroep 
 
Art. 2 – Het doel van deze gemeenschappelijke projectoproep is de culturele samenwerking en 
uitwisseling tussen Quebec en Vlaanderen te bevorderen. De oproep biedt aan culturele actoren uit 
de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid om in partnerschap projectvoorstellen in te dienen. Elk 
project moet minstens één partner uit Quebec en één uit Vlaanderen tellen. De financiële tussenkomst 
door de Vlaamse Gemeenschap beoogt een nieuwe samenwerking of het toevoegen van een concrete 
en onderscheidende meerwaarde aan reeds bestaande, reguliere samenwerking. 
 
 
Financiële tussenkomst 
 
Art. 3 – De financiële tussenkomst is een aanvullende financiering. Deze dient als stimulans en komt 
bovenop een eigen budget dat door de aanvrager wordt ingezet voor het realiseren van het project. 
De eigen inbreng moet minstens een derde  van de projectbegroting uitmaken. De tussenkomst dekt 
dus niet alle projectkosten. De kosten die door de financiële tussenkomst gedekt worden, moeten in 
de projectbegroting duidelijk omschreven worden. Dubbele subsidiëring voor eenzelfde kost is 
uitgesloten. 
 
Art. 4 – Elk goedgekeurd project wordt voor een maximaal bedrag van 15.000 EUR door de Vlaamse 
Gemeenschap ondersteund. Het toegekende bedrag kan fluctueren naargelang van de aard van het 
project.  
 
 
Ontvankelijkheid van aanvraagdossiers 
 
Art. 5 – Komen in aanmerking voor een aanvraag: 
 Organisaties met rechtspersoonlijkheid 
 Natuurlijke personen 
 
De organisaties met rechtspersoonlijkheid of de natuurlijke personen die een aanvraag indienen, 
moeten actief zijn in België en respectievelijk hun maatschappelijke zetel of woonplaats in Vlaanderen 
of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. Alle aanvragers met een culturele of creatieve opdracht 
komen voor een tussenkomst in aanmerking, ongeacht of ze reeds door een andere overheid 
gesubsidieerd of erkend zijn. 
 



Art. 6 – De vragen tot ondersteuning worden ingediend op basis van een aanvraagformulier dat ter 
beschikking wordt gesteld door de Vlaamse departementen Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) en 
Kanselarij & Buitenlandse Zaken (DKBUZA). Opdat een aanvraagdossier ontvankelijk zou zijn, moeten 
volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden vervuld zijn: 
 Het aanvraagformulier is volledig ingevuld; 
 Het aanvraagformulier wordt aangevuld met een samenwerkingsovereenkomst of coproductie-

contract dat door de twee trekkers van het project is ondertekend; 
 Het aanvraagformulier wordt enkel via e-mail aan de administratie bezorgd, en dit uiterlijk op 11 

januari 2021. De datum van het e-mailbericht geldt als indiendatum. 
 
Departement CJM meldt de al dan niet ontvankelijkheid van het dossier binnen een termijn van 10 
werkdagen na de indiendatum. 
 
Art. 7 – Het aanvraagformulier bevat minstens de volgende elementen: 
 Identificatiegegevens van beide partnerorganisaties; 
 Omschrijving en concrete planning van het project, inclusief publieksmomenten; 
 Omschrijving van het belang van de samenwerking in het project; 
 Motivering dat het project voldoet aan de beoordelingscriteria zoals opgenomen in art. 9 - §1 van 

dit reglement; 
 Een projectbegroting met een gedetailleerd overzicht van alle geraamde uitgaven en inkomsten, 

inclusief alle voor dit project reeds verkregen of aangevraagde subsidies van andere overheden; 
 Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst of het coproductiecontract tussen beide 

projectpartners. 
 
 
Aanvraagbeoordeling 
 
Art. 8 – §1 De ingediende aanvraagdossiers worden door de administratie van de Vlaamse 
Gemeenschap samen met de administratie van Quebec gezamenlijk getoetst aan de 
beoordelingscriteria zoals in art. 9 - §1 van dit reglement opgenomen. 
 
§2 Beide administraties maken vervolgens hun gezamenlijk advies over aan de betrokken ministers 
van de Vlaamse en de Quebecse Regering, inclusief een voorstel van financiële tussenkomst. 
 
§3 Na beraadslaging beslissen de bevoegde ministers over de toe te kennen ondersteuning, en worden 
de financiële middelen door een besluit, één voor elke partner , vastgelegd. 
 
Beoordelingscriteria 
 
Art. 9 – §1 Beide administraties beoordelen de ingediende dossiers op basis van de volgende criteria: 
 Het project is een culturele activiteit die tot stand komt door een samenwerking tussen minstens 

twee partners, één uit elke regio in de sectoren dans, podiumkunsten voor een jong publiek, 
muziek of digitale cultuur; 

 Het project moet gerealiseerd worden in de periode die loopt van 1 april 2021 tot en met 31 
augustus 2023; 

 Het project moet bijdragen tot de verspreiding en uitwisseling van culturele activiteiten tussen 
Vlaanderen en Quebec; 

 Het project moet bijdragen tot de ontwikkeling van een gezamenlijk cultureel aanbod; 
 Het project moet een stimulans zijn voor duurzame samenwerking;  



 Het project moet bij voorkeur een aantoonbare nieuwe samenwerking zijn tussen Vlaamse 
culturele actor en de partner uit Quebec uit de brede culturele en creatieve sector of een concrete 
meerwaarde vormen voor een bestaand project; 

Het project moet minstens één, al dan niet digitaal publieksmoment hebben in Vlaanderen en Quebec, 
en daarmee een breed en divers publiek bereiken; 
 Het project moet over een realistische begroting beschikken en wordt voor minstens een derde 

gefinancierd op basis van eigen middelen. 
 
§2 Bij de beoordeling van de projecten wordt, indien mogelijk, gestreefd naar een evenwicht wat 
betreft  geografische en sectorspecifieke spreiding. 
 
 
Uitbetaling financiële tussenkomst 
 
Art. 10 – Na ondertekening van het besluit betaalt het departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken 
aan elke aanvrager de overeenstemmende financiële tussenkomst in twee keer uit.  Na ondertekening 
van het besluit betaalt de administratie aan elke aanvrager een voorschot van 80 % van de 
overeenstemmende financiële tussenkomst uit, en dit ten laatste 2 maanden na de ondertekening van 
het besluit. Een saldo van 20% wordt op dezelfde wijze uitbetaald na ontvangst van een ter beschikking 
gesteld verantwoordingsformulier dat ten laatste 2 maanden na het afronden van het project wordt 
bezorgd.  
 
Steunvermelding en promotie 
 
Art. 11 – Elke begunstigde moet het logo van de Vlaamse overheid opnemen op iedere 
informatiedrager waarmee er over het project wordt gecommuniceerd (advertentie, audiovisuele 
boodschap, affiche, brochure, website, …).  
 
De begunstigden geven hun toestemming voor de bekendmaking van het project door de beide 
departementen. 
 
 
 
Afrekening en verantwoording 
 
Art. 12 – §1 De afrekening en verantwoording van de aanwending van de middelen door de 
begunstigden gebeurt aan de hand van een door de administraties ter beschikking gesteld formulier, 
dat het volgende inhoudt: 
 Een kort verslag over het initiatief, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het project is gerealiseerd 

en aan alle criteria voldoet; 
 Een verklaring op eer, waarin de begunstigde van de subsidie verklaart dat is voldaan aan de hoger 

opgesomde voorwaarden en criteria en dat kan voldaan worden aan een afrekening met behulp 
van een resultatenrekening en de nodige verantwoordingsstukken. Deze stukken moeten niet 
aangeleverd worden, maar kunnen opgevraagd worden tot 10 jaar na de afronding van het project. 
Elke administratie kan andere verantwoordingsstukken opvragen die niet in dit reglement zijn 
opgenomen.   

 
§2 Het verslag en de verklaring op eer worden door de begunstigden ten laatste 2/3 maanden na het 
afronden van het project aan het departement CJM bezorgd. 
 
 



Slotbepalingen 
 
Art. 13 – De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de Vlaamse gemeenschap, 
alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, is op deze subsidies van toepassing. 
 
Door het aanvaarden van de subsidie verleent de begunstigde meteen aan de Vlaamse gemeenschap 
het recht om ter plaatse controle te doen uitoefenen op de aanwending van de toegekende gelden. 
Tot onmiddellijke terugbetaling van de subsidie is gehouden de begunstigde: 
 Die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend; 
 Die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend; 
 Die de in dit artikel bedoelde controle verhindert. 
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke de in artikel 13 bedoelde verantwoording te 
verstrekken, dan is hij gehouden tot terugbetaling ten belope van het deel dat niet werd verantwoord. 
 


