Subsidiewijzer
Erfgoedcel Kusterfgoed
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1. Gemeenten
1.1.

Middelkerke

1.1.1. Projectsubsidie







Wat: Subsidiëring van projecten in de gemeente Middelkerke
Voor wie: iedere persoon gedomicilieerd in Middelkerke of elke erkende Middelkerkse
vereniging
Voorwaarden:
- Het project is een open (= voor iedereen toegankelijk onder dezelfde voorwaarden)
culturele activiteit zonder commerciële doeleinden op het grondgebied van de
gemeente Middelkerke
- Het project is geen jubileum
- Het project wordt niet gesubsidieerd via een andere Middelkerkse gemeentelijke
instantie (inclusief de zogenaamde neven- en ondergeschikte besturen)
- Het project kan nauwelijks of niet gerealiseerd worden zonder subsidies
- Op het promotiemateriaal van het project staat het logo ‘in samenwerking met de
gemeente Middelkerke’ – verkrijgbaar bij de cultuurdienst
- Het project valt niet binnen de reguliere werking van een vereniging (niet opgegeven als
activiteit bij de werkingssubsidies)
- Het daartoe bestemde aanvraagformulier wordt ingevuld en de aanvraag wordt ten
laatste 2 maanden voor de start van het project bij de cultuurdienst ingediend. Bij het
indienen, ontvangt men een ontvangstbewijs
Indiendata: ten laatste twee maanden voor de start van het project
Link: http://www.middelkerke.be/page45024246.aspx

1.1.2. Werkingssubsidie








Wat: Werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen van Middelkerke
Voor wie: erkende Middelkerkse verenigingen.
Voorwaarden:
- Erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen
- Minimum drie activiteiten per kalenderjaar organiseren
- Deelnemen aan de algemene vergadering van de cultuurraad
- Geen andere subsidies ontvangen via een andere Middelkerkse gemeentelijke instantie
(inclusief de zogenaamde neven- en ondergeschikte besturen)
- Geen ‘onderafdeling’ zijn van een andere Middelkerkse vereniging (= geen zelfde
bestuur hebben)
- Geen politieke partij zijn
- Een postbank- of rekeningnummer op naam van de vereniging hebben
- Een werkingssubsidie voor het voorbije kalenderjaar hebben aangevraagd (dmv het
daartoe bestemde aanvraagformulier in te vullen) en de aanvraag uiterlijk voor 1 maart
van het daaropvolgende jaar bij de cultuurdienst hebben ingediend. De vereniging
ontvangt bij het indienen een ontvangstbewijs.
Hoeveel:
- Ouderverenigingen van erkende scholen (één per school): 224€ (forfaitair bedrag)
- Socioculturele verenigingen: bedrag te bepalen via een puntensysteem
Indiendata: jaarlijks – wordt bepaald op aanvraagformulier
Link: http://www.middelkerke.be/page45014240.aspx
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1.2.

Oostende

1.2.1. Subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten








Wat: subsidies voor culturele gemeenschapsvormende projecten of initiatieven van
vernieuwende en/of duurzame aard
Voor wie: een feitelijke socio-culturele vereniging of vzw die een continuïteit kan
waarborgen gedurende de periode van het project.
Voorwaarden:
- Het project vertoont volgende kenmerken:
o steekt kwalitatief goed in elkaar, op het gebied van inhoud, presentatie en
organisatie;
o heeft geen winstoogmerk;
o staat open voor de hele bevolking en dient niet tot ledenwerving;
o versterkt de sociale cohesie;
o spreekt bij voorkeur een nieuwe doelgroep aan en is een aanzet voor structureel
beleid om nieuwe doelgroepen te bereiken;
o vertoont een vernieuwend, experimenteel en/of duurzaam karakter en vindt bij
voorkeur plaats op andere en verrassende locaties;
o heeft goed omlijnde doelstellingen die beantwoorden aan de
cultuurdoelstellingen van de stad Oostende en er is een voorkeur voor projecten
die aansluiten bij het actieplan;
o levert een meerwaarde aan het bestaande culturele aanbod in de regio;
o stimuleert de samenwerking van het culturele verenigingsleven;
o moet in tijdsduur en financiën gelimiteerd zijn.
- De aanvrager moet kunnen aantonen dat het project zonder subsidies niet gerealiseerd
kan worden.
- Het project moet plaatsvinden in Oostende.
Hoeveel: maximum 5.000 € per project
Indiendata: voor 1 maart voor projecten die plaatsvinden tijdens hetzelfde jaar (eenmaal
per jaar)
Link: http://www.oostende.be/product.aspx?id=1607

1.2.2. Reglement werkingssubsidie culturele organisatie




Wat: subsidies voor culturele activiteiten
Voor wie: verenigingen of organisaties die culturele activiteiten organiseren, buiten enig
schoolverband, die geen beroepsopleiding of beroepsvervolmaking beogen.
Voorwaarden: de vereniging of organisatie moet
- Moet door privéinitiatief zijn opgericht zonder beroeps-, winst- of handelsdoeleinden;
- Moet, bij het indienen van de aanvraag, gedurende meer dan één jaar culturele
activiteiten hebben uitgeoefend;
- Moet de administratieve controle van de Stad aanvaarden met inbegrip van onderzoek
ter plaatse;
- Moet aantonen dat zij
o Werkzaam is in Oostende en de zetel/het secretariaat gevestigd is in Oostende
o Nederlandstalige activiteiten organiseert, in overeenstemming met de
wetgeving.
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Hoeveel: het bedrag van de jaarlijkse subsidie wordt berekend volgens een puntenstelsel
Aanvraagdatum: voor 1 maart volgend op het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
(eenmaal per jaar)
Link: http://www.oostende.be/product.aspx?id=2479

1.2.3. Reglement voor culturele en socioculturele manifestaties






Wat: subsidies voor de organisatie van culturele en socioculturele manifestaties
Voor wie: feitelijke verenigingen en vzw’s die culturele en socioculturele manifestaties
organiseren.
Voorwaarden (voor de aanvrager)
- zij moet door privé-initiatief zijn opgericht zonder beroeps-, winst-, of
handelsdoeleinden;
- de culturele of socioculturele manifestatie moet plaatsvinden in Oostende of ten minste
een duidelijk verband met Oostende vertonen;
- zij moet de administratieve controle van de Stad aanvaarden met inbegrip van
onderzoek ter plaatse;
- zij moet aantonen dat zij:
o werkzaam is in Oostende
o Nederlandstalige culturele en socioculturele manifestaties organiseert in
overeenstemming met de Taalwetgeving.
Indiendata: uiterlijk één maand voor de culturele en socioculturele manifestatie waarvoor
subsidie wordt gevraagd

1.3.

De Haan

1.3.1. Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele
verenigingen









Wat: subsidies voor de erkende sociaal-culturele verenigingen van De Haan
Voor wie: plaatselijke erkende sociaal-culturele verenigingen die actief zijn in één van de
volgende gebieden:
- Amateurkunstbeoefening met volwassenen
- Volksontwikkelingswerk met volwassenen
- Culturele vrijetijdsbesteding
Voorwaarden: erkend zijn
Hoeveel:
- Basissubsidies (op grond van het erkenningsdossier): 50€ (forfaitair). Verenigingen met
grote uitrustingskosten ontvangen een bijkomende forfaitair bedrag van 20€ per actief
lid
- Werkingssubsidies: verdeling op basis van een puntenstelsel
Aanvraagdata: voor werkingssubsidie: voor 31 maart volgend op het werkjaar
Link: http://dehaan.liquifi.be/vrije-tijd/cultuur/verenigingen/subsidies/
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1.3.2. Subsidiereglement jeugdraad De Haan: projecten en culturele activiteiten









Wat: Toelage ter ondersteuning voor het organiseren van projecten en culturele activiteiten
om zo nieuwe initiatieven te stimuleren die inspelen op de behoeften van kinderen en
jongeren die wel/niet georganiseerd zijn.
Voor wie: Haanse jeugdverenigingen, jeugdraad of groepjes jongeren.
Voorwaarden:
- De doelgroep van het project zijn Haanse jongeren tussen 6 en 25 jaar.
- De organisatoren moeten voor ten minste ¾ jonger zijn dan 30 jaar.
- Het project moet open staan voor iedereen.
- Het project moet de specifieke werking overschrijden, een ongebruikelijke activiteit of
gericht zijn op een specifiek of nieuw doelpubliek.
- De uitvoering van het project moet plaats hebben op Haans grondgebied en
georganiseerd worden door voornamelijk Haanse jongeren.
- De nodige verzekeringen dienen afgesloten te worden (objectieve aansprakelijkheid
inzake brand en ontploffing, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen) door
de organisatoren.
- In tijd en ruimte beperkt initiatief, bij voorkeur binnen de vrije tijd van kinderen en
jongeren.
- Het project mag geen commercieel doel hebben of een deelname prijs.
Hoeveel: maximum 50 % van de gemaakte kosten met een maximum van 300€
Aanvraagdata: minimum acht weken voor het begin van het project
Link:
http://dehaan.liquifi.be/websites/2/uploads/file/Jeugd/verenigingen/SubsidiereglementJeugdraad.pdf

1.4.

Blankenberge



Wat: jaarlijkse toelagen aan verenigingen, lid van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid van
Blankenberge, en werkzaam op het gebied van het socio-culturele leven.
 Voor wie: erkende culturele verenigingen, lid van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid van
Blankenberge, en werkzaam op het gebied van het socio-culturele leven:
- Verenigingen voor algemeen cultureel werk en verenigingen voor actieve
kunstbeoefening
- Verenigingen voor hobby, vrijetijdsbesteding en folklore
Professionele of semi-professionele organisaties, personen of verenigingen kunnen geen
subsidies ontvangen op basis van het reglement.
2. Hoeveel:
- Basissubsidie (op grond van bestaan van de organisatie)
- Werkingssubsidie (op grond van ontwikkelde activiteiten van de desbetreffende
vereniging)
De bedragen worden bepaald mbv een puntenstelsel
 Link:
http://cultuur.blankenberge.be/Cultuur/Nederlands/Home/Cultuurraad/Documenten/page.
aspx/2358
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2. De Provincie
2.1.











Projectsubsidie voor erfgoedprojecten

Wat: een subsidie om projecten met betrekking tot de zorg voor en het beheer en de
ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed financieel te ondersteunen, met de nadruk op het
inhoudelijk en materieel toegankelijk maken van het erfgoed.
Voor wie:
- een openbaar bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een
projectvereniging, een organisatie met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk
of feitelijke vereniging werkzaam in West-Vlaanderen.
- Organisaties buiten West-Vlaanderen die initiatieven ontwikkelen ten gunste van het
West-Vlaamse erfgoed
Voorwaarden:
- Het project moet gerealiseerd worden binnen het tijdsbestek van 1 jaar.
- De aanvrager moet de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de
uitwerking van de activiteiten.
- De aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de Provincie de besteding
van de provinciale subsidie kan controleren.
- Het project mag slechts bij één provinciaal reglement ingediend worden.
- Projecten mbt wetenschappelijk onderzoek, conservering en restauratie komen enkel in
aanmerking als er een voldoende uitgewerkt luik ‘publieksontsluiting’ aan gekoppeld is
dat zich ook vertaalt in het budget.
- Projecten mbt collectieregistratie komen enkel in aanmerking als de collectie wordt
opgenomen in de provinciale erfgoeddatabank en er een registratieplan kan worden
voorgelegd.
- Archeologische prospectie en opgravingen komen niet in aanmerking voor subsidie;
ontsluiting, educatie en sensibilisatie inzake archeologie komen wel in aanmerking.
Hoeveel: maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten met een maximum van 10.000
euro per project.
Indiendata:
- Uiterlijk op 15 september voor de projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende
jaar
- Uiterlijk op 15 maart voor de projecten die starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
Link: De formulieren voor de opmaak van een aanvraagdossier zijn te downloaden van
www.west-vlaanderen.be/cultuur of kunnen worden aangevraagd bij de provinciale dienst
Cultuur, Koning Leopold II-laan 41, 8200 Sint-Andries.
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2.2.











Investeringssubsidie voor publieksgerichte en collectiegerichte
erfgoedprojecten

Wat: de investeringssubsidie beoogt de ondersteuning van erfgoedprojecten van
infrastructurele aard met een duurzaam of permanent karakter, voor de publieksgerichte
valorisatie van erfgoed of voor de collectiegerichte bewaring van erfgoedcollecties, beide
met een duidelijk regionale uitstraling en werking.
Voor wie:
- een openbaar bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een
projectvereniging, een organisatie met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk
of feitelijke vereniging werkzaam in West-Vlaanderen.
- Organisaties buiten West-Vlaanderen die initiatieven ontwikkelen ten gunste van het
West-Vlaamse erfgoed
Voorwaarden:
- De aanvrager moet de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de
uitwerking van de activiteiten.
- De aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de Provincie de besteding
van de provinciale subsidie kan controleren.
- De aanvrager moet beschikken over inrichtingsplannen opgemaakt door een deskundig
architect of ontwerpbureau.
- De aanvrager moet een exploitatie garanderen voor onbepaalde duur (inclusief
personeel) en daartoe een exploitatieplan voorleggen.
- Het project moet gerealiseerd worden binnen het tijdsbestek van 4 jaar.
- Het project moet gerealiseerd worden op het grondgebied van de Provincie WestVlaanderen.
- Indien het een investering in een gebouw betreft moet de aanvrager de vastgelegde
erfgoedbestemming handhaven gedurende een termijn van ten minste twaalf jaar. De
aanvrager moet de geschreven verbintenis aangaan om de ontvangen subsidie terug te
betalen, indien hij, zonder toestemming van de deputatie, de bestemming van het
onroerend goed waarvoor de investeringssubsidie werd aangevraagd, gewijzigd heeft
binnen de twaalf jaar na oplevering.
Hoeveel: maximaal 50% van de in het financieringsplan voorziene (= begrote) kosten
inclusief BTW, voor zover deze BTW niet aftrekbaar is voor de aanvrager. De subsidie wordt
verleend als financiële bijdrage in de infrastructurele kosten van het project en bedraagt
maximaal 150.000€ voor publieksgerichte projecten en 100.000€ voor collectiegerichte
projecten.
Indiendata: voor 15 maart of voor 15 september
Link: De formulieren voor de opmaak van een aanvraagdossier zijn te downloaden van
www.west-vlaanderen.be/cultuur of kunnen worden aangevraagd bij de provinciale dienst
Cultuur, Koning Leopold II-laan 41, 8200 Sint-Andries.
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2.3.










Wat: ondersteuning van erfgoedorganisaties en stimulering tot een kwaliteitsvolle
bovenlokale erfgoedwerking, waardoor ze een inspirerende voorbeeldfunctie kunnen
vervullen voor andere erfgoedorganisaties.
Voor wie:
- Een organisatie met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk of feitelijke
vereniging werkzaam in West-Vlaanderen
- Organisaties buiten West-Vlaanderen die initiatieven ontwikkelen ten gunste van het
West-Vlaamse erfgoed komen ook in aanmerking.
Voorwaarden:
- De aanvrager is op het moment van de aanvraag minstens drie jaar actief in WestVlaanderen.
- De aanvrager kan een bovenlokale werking aantonen, dat wil zeggen een werking over
meer dan één gemeente.
- De aanvrager moet de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de
uitwerking van de activiteiten.
- De aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de Provincie de besteding
van de provinciale subsidie kan controleren.
Hoeveel: de subsidie bedraagt maximaal 2.000€ en wordt in één keer uitbetaald na
goedkeuring door de deputatie.
Indiendata: jaarlijks voor 15 maart
Link: De formulieren voor de opmaak van een aanvraagdossier zijn te downloaden van
www.west-vlaanderen.be/cultuur of kunnen worden aangevraagd bij de provinciale dienst
Cultuur, Koning Leopold II-laan 41, 8200 Sint-Andries.

2.4.








Jaarlijkse werkingssubsidie voor erfgoedorganisaties

Regionale indeling van en meerjarige werkingssubsidie voor
musea en culturele archiefinstellingen

Wat: musea en culturele archiefinstellingen die ingedeeld zijn bij het regionale niveau,
ondersteunen bij de ontwikkeling van een regionale werking en de opbouw van expertise,
relevant voor de streek.
Voor wie: een museum of culturele archiefstelling die het kwaliteitslabel heeft behaald van
de Vlaamse Gemeenschap volgens de criteria bepaald in het Decreet houdende het Vlaams
cultureel-erfgoedbeleid van 6 juli 2012.
Voorwaarden:
- De aanvrager moet de controle van de Provincie aanvaarden op zowel de inhoud als de
uitwerking van de activiteiten.
- De aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de Provincie de besteding
van de provinciale subsidie kan controleren.
Hoeveel:
- Musea ingedeeld bij het regionale niveau: minimaal 75.000€ per jaar voor de uitvoering
van de basisfuncties op regionale schaal
- Voor culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het regionale niveau: minimaal 25.000€
per jaar voor de uitvoering van de basisfuncties op regionale schaal.
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Aanvraagdata: de aanvraag moet uiterlijk voor 15 maart van het derde of het zesde jaar van
de beleidsperiode ingediend worden. Een aanvraag indienen in het zesde jaar van de
beleidsperiode betekent een aanvraag voor regionale indeling voor de volledige
beleidsperiode volgend op het jaar van de aanvraag. Een aanvraag indienen in het derde jaar
van de beleidsperiode betekent een aanvraag voor regionale indeling voor een halve
beleidsperiode volgend op het jaar van de aanvraag.
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3. Vlaams, federaal en Europees niveau
3.1.

Vlaamse Overheid: Afdeling Kunsten en Erfgoed

Een overzicht van de subsidies die de Vlaamse overheid, Afdeling Kunsten en Erfgoed toekent,
vind je hier.

3.2.

Koning Boudewijnstichting

Bij de Koning Boudewijnstichting kan je financiële ondersteuning krijgen door een
kandidaatdossier in te dienen voor een van hun projectoproepen. Meer info vind je hier.

3.3.

CERA

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal
vlak. De projecten situeren zich in zeven kerndomeinen, waaronder kunst en cultuur.
De waarden samenwerking, solidariteit en respect voor het individu staan steeds centraal in
projecten.
Meer informatie vind je hier.

3.4.

Europa

Een overzicht van Europese subsidiemogelijkheden vind je via de subsidiewijzer van Velva.
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