Subsidiebepalingen & deelnamevoorwaarden
voor de uitvoering van grensoverschrijdende kunst- en
cultuurprojecten in het project taNDem
in het kader van het INTERREG V A-project
“Kunstverbinding – Kunstverbindung” (202172)

Subsidiebepalingen en deelnamevoorwaarden voor de uitvoering van kunst- en
cultuurprojecten in de EUREGIO binnen taNDem
In de subsidiebepalingen en deelnamevoorwaarden worden de volgende aspecten geregeld:


de subsidieverlening (wat kan worden gesubsidieerd en wat niet);



de eisen, die voor de aanvraag van projectsubsidie gelden, en de hoogte van de subsidie;



de aanvraagprocedure voor projectsubsidie;



de selectieprocedure;



de voorwaarden waaraan de subsidieaanvragers moeten voldoen.

Op basis van het bovenstaande omvatten de bepalingen alle essentiële en wettelijk
bindende voorwaarden voor het aanvragen en toekenning van subsidiemiddelen in het
kader van taNDem.

1. Opmerkingen vooraf


Achter taNDem staat het INTERREG V A project “Kunstverbinding – Kunstverbindung”.



taNDem geeft vorm aan een programma met ca. 42 kunst- en cultuurprojecten in het gehele
EUREGIO grensgebied. In de periode 2018-2021 zullen 42 taNDems worden gevormd en dus 14
taNDemprojecten per jaar worden gerealiseerd, die betrekking kunnen hebben op alle artistieke
en culturele deelterreinen. Dit gebeurt aan de hand van wisselende jaarthema’s.



Voor de uitvoering van de 42 kunst- en cultuurprojecten is een totaalbedrag aan subsidiemiddelen
van in totaal € 630.000 (d.w.z. max.

€ 15.000 per taNDemproject) beschikbaar. Kunst- en

cultuurprojecten kunnen eenmalig worden gesubsidieerd.


Voor een aanvraag naar subsidieverlening voor een kunst- en cultuurproject dienen aanvragers via
de website www.tandemkunst.eu online een projectaanvraag in te dienen, inclusief een precieze
projectbeschrijving en een kostenbegroting.



De inhoudelijke projectleiding toetst de aanvraag aan de hand van vaststaande harde criteria. Een
speciaal voor het project in het leven geroepen expertgroep toetst de aanvraag aan de hand van
vaststaande artistieke criteria en spreekt haar goedkeuring voor het project uit.



Voor het doorgeleiden van de subsidiemiddelen aan de voor de kunst- en cultuurprojecten
verantwoordelijken sluit de EUREGIO met beide taNDempartners een contract af. Voor deze
opdracht hoeft geen aanbestedingsprocedure te worden gevolgd omdat


hier geen sprake is van een concurrentiesituatie,



opdrachten volgens de INTERREG-subsidiebepalingen tot een hoogte van 15.000€ zonder
aanbestedingsprocedure verleend mogen worden.
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2.

Bevoegde aanvragers

Bevoegd om een aanvraag voor subsidiëring van een kunst- en cultuurproject in te dienen, zijn publiek- en
privaatrechtelijke rechtspersonen en privé personen. Bijvoorbeeld culturele verenigingen en organisaties,
particuliere instanties, stichtingen, vrije groepen en initiatieven en (hobby)kunstenaars. Belangrijke
voorwaarden zijn dat:
-

zij ervaring hebben op het gebied van kunst en cultuur (als het gaat het om kunstenaars toont dit hun
portfolio),

-

zij in de EUREGIO zijn gevestigd of hun activiteiten in de EUREGIO ontplooien en rechtstreeks culturele
doelen ten behoeve van de inwoners van de EUREGIO nastreven

Een taNDem moet uit een Duitse EN een Nederlandse partner bestaan.
3. Subsidiebepalingen
I. Object van de subsidieverlening


In de jaren 2018, 2019 en 2020 zal subsidie worden verleend voor de uitvoering van kunst- en
cultuurprojecten in het EUREGIO gebied.



Subsidie wordt verleend voor kunst- en cultuurprojecten van alle kunstvormen voor zover deze
betrekking hebben op het jaarthema.



Het jaarthema, waarop de kunst- en cultuurprojecten betrekking moeten hebben, wordt tijdig via
de website www.tandemkunst.eu en tijdens de jaarlijkse bijeenkomst (taNDemcamp) bekend
gemaakt.



De kunst- en cultuurprojecten dienen uiteindelijk te resulteren in een voor het algemene publiek
toegankelijke presentatie in het EUREGIO-gebied. De datum van de eerste officiële presentatie
dient binnen het themajaar te vallen, dus voor de datum van het daaropvolgende barcamp.



Geen subsidie zal worden verleend aan:
- culturele evenementen, projecten en activiteiten met een overwegend commercieel karakter
of een overwegend beroepsmatig, partijpolitiek of religieus oogmerk,
- projecten, aangevraagd door kunst- en cultuurinstellingen, die behoren tot de reguliere
activiteiten van deze instellingen,
- kunst- en cultuurprojecten in het kader van jubilea, folkloristische en heemkundige
evenementen, monumentenzorg,
- activiteiten met institutionele subsidiëring als oogmerk.



Er bestaat geen wettelijk recht op subsidieverlening, ook niet wanneer aan de genoemde
voorwaarden wordt voldaan.
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II. Aard en omvang van de subsidieverlening


De subsidieverlening geschiedt projectgebonden in het kader van de voor taNDem beschikbare
middelen voor financiële steun aan de kunst- en cultuurprojecten in het EUREGIO-gebied.



In het bijzonder zijn de volgende kosten subsidiabel:
o

kosten van PR-activiteiten (bijv. uitnodigingen, advertenties, affiches, programma’s);

o

heffingen, huurkosten, transportkosten, decoratiemiddelen, vertalingen;

o

honoraria voor eigen artistieke prestaties / personeelskosten (projectgerelateerd);

o

honoraria voor in opdracht gegeven artistieke prestaties; daarbij moeten schriftelijke
overeenkomsten c.q. contracten worden voorgelegd;

o

materiaalkosten;

o

overige kosten, die normaal gesproken ontstaan (bijv. reiskosten, catering, portokosten,
telefoonkosten).





Niet subsidiabel zijn in het bijzonder de volgende uitgaven:
o

materiële investeringen zoals de aankoop van apparatuur, instrumenten etc.;

o

geschenken aan artiesten en representatiekosten

o

lopende administratiekosten en kosten van gebouwenbeheer;

o

reiskosten indien deze geen deel uitmaken van het gesubsidieerde project;

o

kapitaal- en financieringskosten.

Uit de voor taNDem beschikbare subsidiemiddelen voor kunst- en cultuurprojecten in het
EUREGIO-gebied kan per project een maximaal bedrag van € 15.000 (incl. BTW) per
kunstenaarstaNDem worden verleend. Indien de subsidiabele kosten € 15.000 bedragen, betekent
dit een financiering van 100 %. Er worden geen hogere subsidiebedragen beschikbaar gesteld.



Kosten, die uitstijgen boven het totaalbedrag dat in de overeenkomst is vastgelegd, dienen te
worden bekostigd uit eigen middelen van de voor het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke
instanties of personen.



Indien inkomsten worden behaald dienen deze te worden in aanmerking te worden genomen in
de in de overeenkomst vastgelegde kostenbegroting. Bij de vaststelling van de inkomsten dienen
de inkomsten uit kaartverkoop, subsidies van derden en inkomsten uit reclame en sponsoring
volledig te worden meegerekend.

 Het projectbureau bij de EUREGIO dient voortdurend op de hoogte worden gehouden over andere
voor het kunst- en cultuurproject aangevraagde en toegekende subsidiemiddelen.
 De interne boekhouding van de voor het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instanties of
personen dient inzicht te verschaffen in de projectgerelateerde uitgaven en inkomsten en in de
bijbehorende boekingsposten en bewijsstukken.
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III. Aanvragen van een projectsubsidie


Om de subsidiabiliteit van een kunst- en cultuurproject te kunnen beoordelen dienen de voor het
kunst- en cultuurproject verantwoordelijken samen een officiële aanvraag in te dienen.



Bij het indienen van een aanvraag voor subsidieverlening voor een kunst- en cultuurproject in het
EUREGIO gebied dienen geldende aanmeldingsdata in acht te worden genomen.



Aanvragen voor projectsubsidiëring dienen plaats te vinden via het online voorgeschreven Google
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ‘Formulier projectaanvraag’ kan ingezien worden op
www.tandemkunst.eu.



De aanvraag voor subsidiëring van een euregionaal project is in de Duitse of de Nederlandse taal.



De aanvraag moet volledig zijn ingevuld. Na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager
een ontvangstbevestiging.



Voordat de overeenkomst van de EUREGIO over de subsidiëring van het kunst- en cultuurproject
is afgesloten mag allen op eigen risico met de uitvoering van het project zijn aangevangen. Als
begin van het project geldt het afsluiten van het contract voor het leveren van prestatie.



Het euregionale project dient te worden gerealiseerd binnen het betreffende themajaar.



Door middel van de indiening van de aanvraag voor een projectsubsidie gaan de aanvragers
akkoord met deze subsidiebepalingen.



Aanbevolen wordt voor indiening van de aanvraag een adviesgesprek te voeren met het
projectbureau taNDem van de EUREGIO.

IV. Beoordeling en selectie van kunst- en cultuurprojecten


Alleen wanneer de aanvraag heeft plaatsgevonden door middel van het voorgeschreven formulier
en deze documenten volledig en inzichtelijk zijn, zal het projectbureau bij de EUREGIO de aanvraag
beoordelen.



Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kunst- en cultuurprojecten, die

- worden uitgevoerd door een Duits-Nederlands taNDem
- betrekking hebben op het jaarthema en
- primair een kunst/cultureel karakter hebben.


Daarnaast zullen bij de beslissing of een kunst- en cultuurproject gesubsidieerd wordt de volgende
criteria worden gehanteerd:
- Is het ingediende plan haalbaar?
- Is de (artistieke) kwaliteit van het project voldoende?
- Heeft het project een grensoverschrijdende invalshoek?
- Zijn de begrote kosten redelijk en plausibel?
- Is de locatie geschikt voor het evenement?
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- Is de locatie voor het evenement in het EUREGIO-gebied?
- Is er een synergie-effect met andere evenementen?


Gewenst zijn een geografisch evenwichtige verdeling van de kunst- en cultuurprojecten over het
grensgebied van de EUREGIO en een evenwichtige verdeling over de diverse kunst- en
cultuurvormen.



Bij de euregionale kunst- en cultuurprojecten beslist de expertgroep over de subsidieverlening na
voorafgaande toetsing door de inhoudelijke projectleiders. De expertgroep vergadert maximaal
twee keer per themajaar.

V. Contractuele overeenkomst


Ten behoeve van de uitvoering van het project en de beschikbaarstelling van het subsidiebedrag
sluit de EUREGIO op basis van het besluit van de expertgroep een contractuele overeenkomst met
de voor de uitvoering van het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instanties of personen.



Een te sluiten overeenkomst wordt voor het geval dat de presentatie / uitvoering gebonden is aan
een vergunning als deze vergunning op de dag dat het project begint aanwezig is.



Het subsidiebedrag (max. € 15.000 per taNDemproject) wordt als volgt beschikbaar gesteld:
- In de contractuele overeenkomst tussen de uitvoerders van het kunst- of cultuurproject en
de EUREGIO kan een voorschot (max. 75% van de totale kosten) vastgelegd worden;
- De uitbetaling van het resterende bedrag (min. 25% van de totale kosten) vindt binnen 30
dagen na afgifte van het volledige eindrapport plaats.



De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na controle en acceptatie van het eindrapport
betreffende de uitvoering van het gesubsidieerd kunst- en cultuurproject.



Het door middel van het voorgeschreven standaardformulier in te dienen eindrapport moet binnen
de termijn zoals vermeld in de contractuele overeenkomst met de voor de uitvoering van het kunsten cultuurproject verantwoordelijke instanties of personen worden voorgelegd. Het eindrapport
omvat een weergave van de inhoudelijke en uitvoering en verschaft hiermee een volledig overzicht
van

de

resultaten

resultaatbeoordeling).

van

het

Indien

project

(projectverloop,

beschikbaar

dienen

aantallen

bezoekers/deelnemers,

projectdocumentatie,

drukwerk

en

mediaberichtgeving bij het eindrapport te worden gevoegd. Het standaardformulier voor het
eindrapport kan van internet worden gedownload via www.tandemkunst.eu.


Het subsidiebedrag moet ten behoeve van het project worden aangewend. Mocht worden
vastgesteld dat het subsidiebedrag voor een ander doel is aangewend dan in de contractuele
overeenkomst is vermeld zonder dat hiervoor toestemming is gegeven, dat niet is voldaan aan
bijzondere voorwaarden, wanneer het eindrapport niet naar voorschrift of niet binnen de
vastgelegde termijn wordt afgegeven, dan worden op basis van de contractuele overeenkomst
inmiddels uitbetaalde subsidiebedragen teruggevorderd.
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Verlenging van de projectlooptijd is slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen mogelijk,
waarbij een nieuwe tijdsplanning overlegd dient te worden. Verzoeken om verlenging van de
looptijd met meer dan drie maanden worden principieel niet gehonoreerd.



Verlenging van de projectlooptijd en iedere inhoudelijke wijziging ten opzichte van de
contractueel overeengekomen uitvoering overeenkomstig de aanvraag dienen onmiddellijk,
schriftelijk, voor de inwerkingtreding van de wijziging en voor de afloop van de uitvoeringsperiode
met een motivatie te worden gemeld bij de EUREGIO. Het projectbureau beslist over de gemelde
wijziging.



De voor de uitvoering van de kunst- en cultuurprojecten verantwoordelijken zijn verplicht alle
informatie betreffende de correcte aanwending van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen aan
de INTERREG-partners en de EUREGIO alsmede aan in opdracht van deze organisaties werkende
instanties. Tevens dienen zij het recht op toezicht op de uitvoering en afrekening van het
gesubsidieerde kunst- en cultuurproject te waarborgen.

VI. Publiciteit


Al het communicatiemateriaal, dat in het kader van het kunst- en cultuurproject taNDem wordt
gepubliceerd, moet tweetalig (D+NL) opgesteld zijn. Alle druk- en digitale publicaties dienen
voorzien te zijn van het taNDem-logo, het INTERREG-logo en de logo’s van de co-financiers.
Tekstuele publicaties moeten een verwijzing naar de subsidie in de tekst bevatten. Overigens
gelden de richtlijnen van de “INFORMATIEBLAD COMMUNICATIE” van het INTERREG V Aprogramma Deutschland-Nederland 2014-2020. Deze leidraad kan van internet worden
gedownload via www.deutschland-nederland.eu.



Het beeldmateriaal, dat de voor de uitvoering van een kunst- en cultuurproject verantwoordelijke
instanties of personen beschikbaar hebben gesteld, mag in het kader van het project taNDem
onbeperkt worden gebruikt voor eigen publiciteits- en PR-activiteiten.



Wanneer de voor de uitvoering van een kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instanties of
personen niet voldoen aan de verplichtingen volgens de bovengenoemde publiciteitsrichtlijn kan
het subsidiebedrag worden gekort.
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