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Wie kan indienen?

collectiebeherend (met werkingssubsidie op basis 
van het Cultureelerfgoeddecreet (CED))

individueel
als coördinator voor een samenwerkingsverband van 
meerdere collectiebeherende organisaties

dienstverlenend (met werkingssubsidie op basis van 
het CED)

als coördinator voor een samenwerkingsverband van 
meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan 
minstens één die een werkingssubsidie ontvangt op basis 
van het CED
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Wanneer kan je indienen?
uiterlijk 1 oktober 2021, via KIOSK
ook voor meerjarige projecten slechts één keer 
indienen (>< oproep 2020) omwille van achtergrond 
budget (Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’)

Hoe lang kan een project duren?
einde uiterlijk op 31/12/2023

Wat met meerdere lopende gesubsidieerde projecten 
binnen één organisatie?

Iedereen uit de doelgroep kan nieuwe aanvraag 
indienen.
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Richtinggevend bedrag
150.000 euro voor een project dat minimaal 2 jaar 
loopt.
Voor kortere projecten wordt het richtbedrag 
verhoudingsgewijs verminderd.
Projecten vanuit een samenwerkingsverband van 
meerdere collectiebeherende organisaties kunnen 
een hoger bedrag motiveren, op basis van het aantal 
deelnemende partners.
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Beschikbaar budget
1.500.000 euro
Middelen uit Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ / 
Europese Unie, in één keer uitbetaald, zonder saldo
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doelstellingen reglement
het gericht wegwerken van achterstanden op het 
vlak van collectieregistratie;
het inzetten van de collectiedata als open 
data en het zichtbaar maken / valoriseren van de 
collectie(data);

Specifiek 2021 – extra aandacht voor de 
uitwisselingsstandaard OSLO – Cultureel Erfgoed (LINK)

het reflecteren over hoe het project past binnen de 
bredere visie van de organisatie(s) op het gebruik 
van digitale technologie in het beheren en zichtbaar 
maken van de collectie en de collectiedata.

https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/oslo
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Subsidiëringsvoorwaarde – deelname aan de collegagroep
digitale collectieregistratie

De volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning 
en de bepaling van het bedrag van een projectsubsidie:

de kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete 
uitwerking en de valorisatie;
de duurzame verankering van het project;
de aanwezige expertise en kennis en visie op het vlak 
van de toepassing van digitale technologie binnen de 
eigen organisatie en de wijze waarop er expertise wordt 
aangetrokken van externe partners, in het bijzonder via 
de begeleiding aangeboden door meemoo;
de financiële onderbouw en het realiteitsgehalte van de 
begroting.
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Verloop aanvraag:
Ontvankelijkheidstoets 

tijdigheid + behoren tot doelgroep

Advisering door jury op basis van de criteria 
Ontwerp van beslissing door DEP CJM
Beslissing minister (richtdatum – begin december)
Uitbetaling subsidie (100% >< oproep 2020)

Verantwoording subsidie (éénmalig)
Uiterlijk twee maanden na einde projectperiode
Inhoudelijke en financiële verantwoording
Registreren project via projectendatabank FARO
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Alle info staat op onze website (link)

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/projectsubsidies/projecten-inhaalbeweging-digitale-collectiedata


Meer informatie?
Voor meer informatie en vragen bij het reglement:

marc.bastijns@vlaanderen.be

Voor meer informatie en vragen over het online indienen 
van een aanvraag via KIOSK:

kiosk@vlaanderen.be

mailto:marc.bastijns@vlaanderen.be
mailto:kiosk@vlaanderen.be
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