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Decreet bovenlokale cultuurwerking
Doelstelling (art. 5 § 1)
kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde
bovenlokale cultuurwerking bouwen, stimuleren en
optimaliseren
cultuurparticipatie bevorderen en versterken.
Daarbij ligt focus op de ontwikkeling en verspreiding van
praktijken van culturele organisaties die een antwoord
kunnen bieden in de bovenlokale context.

Principes
1.

Culturele sectoren en disciplines met bovenlokale
meerwaarde ondersteunen en stimuleren tot
transversaliteit
welke sectoren?
- kunsten
- cultureel erfgoed
- circuskunsten
- amateurkunsten en
- sociaal-cultureel werk
(=lokaal cultuurbeleid, volwassenenwerk en jeugdwerk,
met uitzondering van wat valt onder decreet bovenlokaal
jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen)
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Principes decreet
2. Erkennen en versterken van het verbindend karakter

van het bovenlokale veld tussen het lokale
cultuurbeleid en het Vlaamse niveau
•
•

3.

verbinding tussen culturele sectoren en disciplines
mogelijkheden bieden om bruggen te slaan naar andere
beleidsdomeinen

Aandacht voor regionale verschillen en lokaal
maatwerk

Principes decreet
4.

stimuleren van samenwerkingen in een cultureel
ecosysteem met andere beleidsdomeinen
•
•
•
•
•
•
•
•

onderwijs
welzijn
toerisme
economie
sport
ruimtelijke ordening
onroerend erfgoed
…

5. aandacht voor innovatie en vernieuwende
voorbeeldwerkingen

3

21/12/2018

Decreet Bovenlokale Cultuurwerking
3 subsidielijnen
1.

Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

2.

Structurele ondersteuning
•
•

Werkingssubsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Werkingssubsidies voor een steunpunt

Bovenlokale
cultuurprojecten
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Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Wie kan aanvragen?

- Culturele en jeugdactoren en openbare besturen
- Verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel)
gelieerd aan:
kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten,
sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid en
jeugdwerk (excl. jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen) ,
- Gevestigd in Nederlands taalgebied of in tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad

Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Voorwaarden aanvraag
-

tijdig ingediend: 15/5 of 15/11
15/5/2019: project start vanaf 1/1/2020 - max. looptijd 3 jaar
15/11/2019: project start vanaf 1/7/2020 – max. looptijd 3 jr

-

qua vorm conform voorwaarden (webapplicatie KIOSK)
in het Nederlands opgesteld
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Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Voorwaarden project
- min. 2 functiecombinaties als kernopdracht van project
•
•
•
•

experimenteren en innoveren
creëren en produceren
spreiden en presenteren
leren en participeren

- bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
- overstijgt de reguliere werking
- culturele finaliteit
- in tijd en opzet of doelstelling afgebakend
- looptijd max. 3 jaren (opeenvolgend)
- financieel sluitend
- project in tweetalig gebied Brussel-hoofdstad alleen, kan niet

Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Enkele toetsingscriteria bij de beoordeling
-

Kwaliteit van het inhoudelijk concept en de uitwerking
ervan
Keuze voor de functies
Kwaliteit van het zakelijke aspect
Relevantie van de gekozen partners
Toetsing aan de beleidsprioriteiten
(eerste bekendmaking 1/1/2019)
Aandacht voor regionale verschillen
Innovatief karakter, voorbeeldwerking
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Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Procedure eerste ronde

-

Indiening 15/5/2019
Beslissing minister op basis van adviezen commissie
(uiterlijk 5 maand na indieningsdatum=15/10/2019)
Mededeling aan aanvrager

-

Verantwoording uiterlijk 1 maand na afloop van het project

-

Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Komt niet in aanmerking
-

-

werking die valt onder Vlaams Fonds voor de Letteren:
www,fondsvoordeletteren,be
werking die valt onder Vlaams Audiovisueel Fonds
www,vaf,be
Infrastructuurprojecten
bij FoCi voor culturele infrastructuur van bovenlokaal
belang
aankoop, restauratie cultureel erfgoed
academisch onderzoek
al lopende projecten
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Decreet Bovenlokale Cultuurwerking
3 subsidielijnen
1.

Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

2.

Structurele ondersteuning
•
•

Werkingssubsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Werkingssubsidies voor een steunpunt

Werkingssubsidies voor
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
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Werkingssubsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden

doel
-

duurzame voorwaarden creëren om geïntegreerd bovenlokaal
cultuurwerk te (laten) ontwikkelen, in stand te houden en te
verspreiden.

-

vervullen van regisseursrol als verbinder, facilitator en
verduurzamer van het bovenlokale culturele veld

Werkingssubsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Voorwaarden
inhoudelijke voorwaarden
- vervullen regisseursrol
- bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
- overstijgen van sectorspecifieke grenzen
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Werkingssubsidies voor intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
formele voorwaarden
- rechtspersoon (art. 398 decreet lokaal bestuur 22/12/2017)
-

min. 4 omliggende gemeenten

-

Nederlandse taalgebied of in het Nederlands taalgebied en het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Visueel voorgesteld als volgt

IGS = minimaal 4 gemeentes
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IGS is aaneensluitend of omliggend

1 gemeente kan in 2 of meer IGS zitten
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meer dan 4 gemeentes kunnen aansluiten, ook provinciegrensoverschrijdend

ook gewestgrensoverschrijdend met Brusselse gemeentes
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enkel Brusselse gemeentes kan NIET

Instrumenten-structurele subsidies-werking IGS
Vervolg formele voorwaarden
- Cofinanciering gemeenten =of> dan jaarlijkse subsidie Vlaanderen,
max. 100 000 EUR subsidies/werkjaar gedurende 6 jaar
-

cultuurnota met transversale, gedragen en consistente visie op
bovenlokaal cultuurwerk binnen IGS

-

tijdig indienen aanvraagdossier - eerste datum=1/10/2019,
eerste periode start op 1/1/2020, eerstvolgende instap 2026

-

dossier conform art. 41 en 44 decreet
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Werkingssubsidies intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Vervolg formele voorwaarden
-

Samenstelling dossier:
- cultuurnota: positionering en samenwerking met andere actoren,

aandacht voor specifieke noden regio, visie op bovenlokale cultuurwerk,
toepassing regisseursrol in activiteiten of werking
- zakelijk deel: meerjarenbegroting en afstemming van inhoudelijk en
zakelijk deel
- concreet overzicht geplande acties om beleidsvisie te realiseren

- opsomming van de gemeenten, hun individuele inbreng en
contactgegevens
- verklaring op erewoord tot overmaken van jaarlijks bedrag aan IGS
- oprichtingsakte of geldig bewijs rechtspersoon
- indien van toepassing samenwerkingsovereenkomst met vzw de Rand

Werkingssubsidies intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
procedure
-

Indiening 1/10/2019
Beslissing minister op basis van adviezen commissie
(uiterlijk 11 weken na indiendatum)
Mededeling aan aanvrager
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Departement Cultuur, Jeugd en Media
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en erkennen
Team Transversaal en (Boven)lokaal

Arenbergstraat 9
1000 Brussel
cjsm.be/cultuur
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