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A. Voorblad

Gegevens aanvrager/Instelling
Correspondentieadres

(bij voorkeur postbus)

Postcode														Plaats

1c

Website

1d

IBAN
en tenaamstelling
Totale projectkosten
Aan de gemeente Haarlem
gevraagd subsidiebedrag

€
€													Subsidiejaar

		U dient uw projectaanvraag inclusief begroting en dekkingsplan mee te sturen. Aanvraagformulieren
waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen. Wij verzoeken u als stichting/
vereniging bij de eerste aanvraag een kopie van uw bankafschrift, een exemplaar van de oprichtingsakte en
de statuten mee te sturen

2

Ondertekening
Naam														Functie
Telefoon														E-mail
Datum														Plaats
Handtekening

		
		
		
		

Indienen bij:
Gemeente Haarlem,
Afdeling Economie en Cultuur Postbus 511
2003 PB Haarlem

1217

B. Informatie over het Cultuurstimuleringsfonds
Soort projecten
Projectaanvragen kunnen bij de gemeente worden ingediend voor:
•R
 ealisatie van amateurkunstprojecten en professionele projecten in alle disciplines;
•R
 ealisatie van projecten op het gebied van de cultuureducatie en talentontwikkeling;
•R
 ealisatie van culturele projecten met een sociale doelstelling;
•R
 ealisatie van overige projecten gericht op ondersteuning van de beroepspraktijk.
Algemene beoordelingscriteria
De projectaanvraag wordt beoordeeld door een externe adviescommissie.
De activiteiten dienen:
•A
 rtistiek en inhoudelijk van goede kwaliteit te zijn;
•V
 an belang te zijn voor het culturele klimaat in Haarlem;
•V
 oorzien te zijn van een deugdelijke financiële onderbouwing, incl. opgave van de
overige benaderde fondsen (projecten dienen mede door andere fondsen/sponsor te
worden gefinancierd);
•V
 oorzien zijn van een deugdelijk communicatie en publiciteitsplan.
Specifieke beoordelingscriteria
Voor subsidie komen projecten en/of activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of
meer van de volgende doelstellingen of activiteitencategorieën:
•P
 rojecten gericht op passieve en actieve cultuurparticipatie door alle burgers, m.n. door
jongeren;
•P
 rojecten betreffen een innovatieve activiteit; wanneer het project wordt georganiseerd
door een reguliere culturele instelling, dient het uitzonderlijk en additioneel te zijn aan het
reguliere aanbod;
•P
 rojecten met bijzondere vormen van samenwerking; bijvoorbeeld tussen verschillende
kunstdisciplines, professioneel/amateur, op het terrein van cultureel erfgoed of tussen
verschillende culturele organisaties c.q. initiatieven;
•P
 rojecten met een sociale doelstelling en een aantoonbaar culturele inhoud die bijdragen
aan een maatschappelijk vraagstuk en/of zich richten op moeilijk bereikbare doelgroepen;
•P
 rojecten ter ondersteuning van de kunstberoepspraktijk (alle kunstdisciplines): bijv.
bijdrage materiaalkosten/huur, inrichting en representatiekosten, reis- of verblijfkosten
(aanvraag tot een maximum van € 2.000,–/aanvraag); per aanvraagronde maximaal
€ 6.000,–, behandeling op volgorde van binnenkomst;
•P
 rojecten van regelmatige terugkerende aanvragers krijgen een lagere prioriteit.
Er wordt geen subsidie verleend:
•A
 an projecten met een winstoogmerk of met een charitatieve doelstelling;
•V
 oor exploitatielasten;
•V
 oor publicaties;
•V
 oor activiteiten die al zijn begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;
•V
 oor projecten binnen het reguliere onderwijs;
•P
 rojecten Kunst in de openbare ruimte komen in aanmerking als ze in lijn zijn met het
gemeentelijke kunstbeleid.
Procedure
Een aanvraag bij het Cultuurstimuleringsfonds dient te bestaan uit het voorblad en de
gegevens van de projectaanvraag (vraag 1 t/m 7).
Uiterste indieningsdatum: vóór 15 januari, 15 mei en 15 september van ieder jaar.
Activiteiten dienen binnen uiterlijk twaalf maanden na deze data plaats te vinden,
met inachtneming van ca. 1 maand voor het adviestraject na het sluiten van de
indieningsdatum. Indienen bij: Gemeente Haarlem, afdeling Economie en Cultuur,
Postbus 511, 2003 PB Haarlem.
De subsidieverzoeken moeten voldoen aan de termen gesteld in de Algemene
Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Haarlem en de uitvoeringsregeling voor
subsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem.
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C. Gegevens projectaanvraag
Algemeen

1a

Titel van de activiteit

1b

Wanneer vindt de activiteit plaats:

1c

Locatie(s) van uitvoering

2

Samenvatting van het project

		Omschrijf in maximaal 250 woorden waar de subsidie voor bestemd zal worden, en wat de artistieke
waarde van het project is.

3
3a

Samenwerking
Wie zijn de samenwerkende partijen

(bijv. instellingen, kunstenaars,
artiesten, etc; voorzien van beknopte
C.V’s of andere functionele informatie)

3b

Wat is hun taak bij het realiseren
van de activiteit,

3c

Wat dragen zij artistiek-inhoudelijk
en evt. ook financieel bij?

4

Planning

4a	Wat is de planning?
duidelijk gestructureerd overzicht, zoals
start, doorlooptijd, einde, evaluatie etc.

3

5

Publiciteit

5a

Op welke wijze en wanneer wordt
de activiteit onder de aandacht van het
publiek gebracht, en welke effectiviteit
verwacht u daarvan?

5c

Voeg een beknopt communicatieplan
en publiciteitsplan voor de activiteit bij

6

Resultaten en meten

6a	Wat zijn de beoogde resultaten?

6b

Wat is het verwachte bereik?

6c

Wanneer worden de
resultaten gemeten?

6d

Op welke wijze worden
de resultaten gemeten?

7

Financiële gegevens

		Geef op een aparte bijlage een zo gedetailleerd mogelijke begroting (een overzicht van alle kosten van
het project) alsmede een dekkingsplan (de te verwachten inkomsten, incl. de hoogte van de aan de
gemeente Haarlem gevraagde subsidiebijdrage en de overige benaderde fondsen). In de regel dienen
er naast de gemeente Haarlem ook andere fondsen/sponsors te worden benaderd.

Aanvraagformulieren waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen
		Uiterste indieningsdatum: vóór 15 januari, 15 mei en 15 september van ieder jaar. Activiteiten dienen
binnen uiterlijk twaalf maanden na deze data plaats te vinden, met inachtneming van ca. 1 maand voor
het adviestraject na het sluiten van de indieningsdatum.
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Indienen bij:
Gemeente Haarlem,
Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

