Beleidsregel voor subsidiëring van urban arts talent
Uitgangspunten en beoordelingskader voor subsidieverstrekking
Behorende bij de Regeling bijzondere projecten Fonds voor Cultuurparticipatie

Algemeen (doel)
In de brieven over talentontwikkeling van Minister Bussemaker uit 2014 heeft zij een financiële
bijdrage toegekend aan het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de ondersteuning van talent in de
urban arts. Het Fonds heeft ervoor gekozen om de financiële bijdrage te verdelen over instellingen die
in de afgelopen periode reeds een subsidie ontvingen van het Fonds op grond van de meerjarige
regeling voor talentontwikkeling of de regeling versterking actieve cultuurparticipatie danwel de
regeling Jonge Kunst.
Het doel van de aanvullende subsidie is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de
aansluiting van urban arts talent op de beroepspraktijk. Het Fonds verstrekt een bijdrage die door de
instellingen kan worden besteed aan het begeleiden van urban arts talent dat de ambitie en het
potentieel heeft om zich tot zelfstandig maker te ontwikkelen.

Wie komt in aanmerking voor subsidie
Subsidie wordt alleen verstrekt aan talentontwikkelingsinstellingen die zich in het bijzonder richten op
de ondersteuning van jong talent in de uban arts en die in de periode januari 2013 tot april 2015 een
subsidie hebben ontvangen voor een talentontwikkelingstraject gericht op talent in de urban arts.
Bovengenoemde instellingen kunnen eenmaal een aanvraag indienen voor een aanvullende subsidie.

Waarvoor kan worden aangevraagd
De subsidie wordt besteed aan het begeleiden van jong, uitvoerend talent dat als amateur of semiprofessional deelneemt of recent heeft deelgenomen aan een door het FCP ondersteunt
talentontwikkelingstraject.
Instellingen besteden de subsidie aan het begeleiden van talent in de urban arts. Met de term talent in
de urban arts wordt gedoeld op talent dat nog niet als professional actief is en die momenteel
deelneemt of recent heeft deelgenomen aan een talentontwikkelingstraject gericht op de urban arts
van een instelling die voor het opzetten en uitvoeren van dit traject is ondersteund door het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Het kan daarbij zowel gaan om een talent, een duo of een crew (de bijdrage
is in alle gevallen gelijk!).
De subsidie is bestemd voor kosten die samenhangen met het begeleiden van talent dat de ambitie
en het potentieel heeft om als maker aan de slag te gaan en ondersteund wil worden bij het zetten van
verdere stappen hiertoe. De begeleiding dient te worden uitgevoerd door een externe maker dat wil
zeggen een regisseur, choreograaf of ander type maker die niet vast verbonden is aan de instelling
die het begeleidingstraject van het talent verzorgt en die ook geen rol vervult in dit reguliere
begeleidingstraject.

Hoogte subsidie
De hoogte van het subsidie is door het bestuur van het Fonds vastgesteld op een eenmalige/vaste
bijdrage van € 25.000,- per instelling voor de periode 2015-2016.
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Hoe wordt de aanvraag beoordeeld
De subsidieaanvraag zal worden behandeld door het bureau van het Fonds. Het bureau toetst of de
plannen voor de besteding van het subsidie aansluiten op de door het Fonds benoemde doelen. Dit
doet het bureau aan de hand van de volgende vragen:
-

-

Aan hoeveel beginnende makers gaat de instelling het subsidie besteden? (Richt een
instelling zich op één of meerdere beginnende makers?)
Hoe gaat de instelling het talent (verder) selecteren?
Wie wordt benaderd als externe maker en hoe is deze selectie afgestemd op de selectie van
het talent? Hoe wordt het plan voor de begeleiding van het talent opgesteld? (wie is hier bij
betrokken, ook het talent zelf)
Op welke wijze gaat de instelling de subsidie inzetten voor de begeleiding van de beginnende
maker(s)? (Hoe ziet het plan voor de begeleiding er uit, hoe worden de leerdoelen bepaald,
welke andere begeleiders zijn hier eventueel bij betrokken, welke rol vervult de externe maker
in het begeleidingstraject. Wat wordt het eindproduct van het begeleidingstraject?

Indiening en behandeling
Wijze van indiening
Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier dat te vinden is via
de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De activiteiten moeten worden beschreven aan de
hand van de door het Fonds geformuleerde vragen. De aanvraag is leidend voor de toetsing of de
aanvrager in aanmerking komt voor subsidie. Het is dus van belang dat de aanvraag helder is en een
goed beeld geeft over de voorgenomen activiteiten.
Indiendata en beslistermijn
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2015 tot en met 30 september 2015. Een aanvraag
moet op de uiterlijke indiendatum door het Fonds Cultuurparticipatie zijn ontvangen. Het Fonds streeft
ernaar om binnen uiterlijk zes weken na het indienen van de aanvraag een besluit te nemen over de
aanvraag. Aanvragen die tussen 1 juli en 15 augustus worden ingediend dienen rekening te houden
met een behandelingstermijn van acht weken.
Verplichtingen en verantwoording
Het algemeen reglement van de stichting Fonds voor Cultuurparticipatie is van toepassing.
Subsidies van € 25.000 dienen inhoudelijk verantwoord te worden. De verantwoording bestaat uit een
beschrijving van de gerealiseerde activiteiten.
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