Subsidie culturele activiteit, cultureel project of evenement
Subsidie Culturele activiteiten (projecten en evenementen)
Tab: Kort
Samenvatting
Een activiteitensubsidie voor stichtingen en verenigingen met een culturele doelstelling, die actief zijn
binnen de gemeente Bergen op Zoom. De Culturele activiteit geeft uiting aan de vaandels uit de
Cultuurvisie (Talentvol, Historisch, Creatief/ Innovatief) en levert een bijdrage aan de beoogde doelstelling:
"De aantrekkelijkheid van de gemeente behouden/ vergroten door onderscheidende cultuuruitingen te tonen
op een passende locatie”.
Formulieren
Direct naar digitale aanvraag

Tab: Voorwaarden














Uw activiteit moet bijdragen aan minimaal 2 van de pijlers uit de Cultuurvisie (hyperlink maken):
talentvol, historisch, creatief/ innovatief.
De activiteit moet door haar onderscheidende, vernieuwende karakter en/of door de passende
locatie bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.
Uw organisatie moet actief zijn in de gemeente en een culturele doelstelling hebben.
Uw organisatie is een stichting of een vereniging.
Uit de documenten in het handelsregister blijkt dat sprake is van deugdelijk bestuur en integere
bedrijfsvoering.
Er moet sprake zijn van (nieuwe) samenwerkingsverbanden, kennisdeling en kwaliteitsbevordering.
Er worden cross-overs gemaakt naar diverse beleidsterreinen.
De activiteit moet uitnodigen tot deelname van de inwoners van de gemeente.
De organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen: artistieke kwaliteit, ondernemerschap en betekenis
voor de stad.
De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom is maximaal 30% van de projectkosten, met een
maximum van € 25.000,-.
Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bent u verplicht om de gesubsidieerde activiteit uit te voeren en
hierover verantwoording af te leggen.
U bent verplicht desgevraagd wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde
activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon te melden.

Tab: Procedure
U kunt namens een organisatie met een culturele doelstelling subsidie aanvragen voor een culturele
activiteit. De aanvraag moet vier weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Daarna wordt de
aanvraag niet meer in behandeling genomen. Let op: u moet een sluitende begroting, een projectplan (via
onderstaande knop) en een kopie van een bankafschrift (digitaal) meezenden.
digitale aanvraag
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Welke documenten moet u aanleveren bij een aanvraag?
1. Een ingevuld projectplan (conform projectplanformat), inclusief sluitende begroting
2. Een kopie van een bankafschrift.

Tab: Meer
1.
2.
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4.
5.
6.
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