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Op 30 november 2022 organiseerden VLEVA, Cultuurloket, Kunstenpunt en Creative Europe Desk

Vlaanderen een webinar rond starten met internationaliseren voor de cultuursector met focus op

Europese subsidies en financiering. Je kan de volledige webinar hier herbekijken.

Europese ervaring: het wel en wee van Via Lactea - Piet Decoster

We vroegen Piet Decoster van Via Lactea om zijn ervaringen met Europese subsidies te delen met het

publiek. Hij heeft niet alleen ervaring met diverse Europese programma’s maar ook met verschillende

rollen (zowel als projectleider als als partner).

De boodschap die Piet bracht was duidelijk: Europese samenwerkingsprojecten zijn ook haalbaar

voor kleinere organisaties en bieden enorm veel kansen. Het heeft volgens hem ook een positieve

impact op de publiekswerking van de organisatie. Je kan het publiek laten kennis maken met een

heel nieuw aanbod maar ook nieuw publiek aantrekken.

Hij identificeert ook enkele valkuilen: de administratieve opvolging is niet te onderschatten en vergt

ervaring. Daarnaast is het project maar zo sterk als de zwakste partner: investeren in een goed

functionerend partnerschap is van groot belang. Hij waarschuwt ook voor bepaalde uitdagingen rond

cofinanciering, reizen post-Covid en de grote verantwoordelijkheid als projectleider.

Bekijk zijn presentatie hier.

Waarom internationaliseren & hoe bouw je een internationaal netwerk uit? - Kunstenpunt

Kunstenpunt is een steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek. Zij

vertellen waarom internationaliseren als organisatie een meerwaarde kan zijn.

Internationalisering als organisatie of als artiest zorgt op artistiek vlak voor inspiratie en brengt ook

(inter)nationale erkenning met zich mee. Het kan helpen om te groeien en aan schaalvergroting te

doen. Daarnaast ga je ook een ander publiek bereiken en je bereik vergroten. Ook het in dialoog

gaan met andere culturen is waardevol.

Een internationaal netwerk beginnen uitbouwen kan door deel te nemen aan showcases, producties

of festivals. Er zijn voor alle disciplines residenties en werkplaatsen te vinden over heel de wereld.

Ook dat is een goede manier om partners te leren kennen. Hou internationale netwerken in de gaten

- al dan niet als lid- want vaak hebben die ook academies en uitwisselingsprojecten.

Kunstenpunt biedt ook uitgebreide landenfiches van verschillende landen aan waarin een overzicht

staat van belangrijke organisaties en actoren per discipline.

Kunstenpunt deed ook onderzoek naar duurzaam internationaal werken. Bekijk de slides van de

presentatie hier.

https://youtu.be/gZZ-vAuSiSI
https://youtu.be/gZZ-vAuSiSI?t=154
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2022-11/kunstenpunt-EUsubsidies-02.pptx.pdf
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2022-11/kunstenpunt-EUsubsidies-02.pptx.pdf


Bekijk de hele uiteenzetting van Kunstenpunt hier.

EU-subsidies voor dummies - VLEVA

VLEVA is een gratis eerstelijnsloket voor vragen rond Europese subsidies. Liaisonofficer Kaatje

Gevaert legt de basisprincipes van Europese subsidies uit.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat Europese subsidies de vertaling zijn van

Europees beleid. Jouw aanvraag zal meer punten krijgen als je een link kan leggen naar Europese

prioriteiten of een oplossing biedt voor een Europese uitdaging. De belangrijkste prioriteiten zijn

duurzaamheid, inclusie en digitalisering.

Je start met een duidelijke omschrijving van jouw projectidee en wat hier de meerwaarde van is.

Daarna beschrijf je hoe je dit wil bereiken en welke middelen je hiervoor nodig hebt. Daarna kan je

gaan kijken welke financiering het best bij jouw project past. Lees ook de voorwaarden van de

subsidieoproepen goed na zodat je zeker weet dat jouw project wel in aanmerking komt voor dat

programma of die call.

Nog geen ervaring met Europese subsidies? Begin dan als partner in een project zodat je de kneepjes

van het vak kan leren van meer ervaren organisaties.

Bekijk de presentatie van VLEVA hier.

Begroten en financieren van een internationaal project - Cultuurloket

Cultuurloket zorgt voor zakelijke ondersteuning voor iedereen die professioneel actief is in de

cultuursector. Je kan via hun website gesprekken boeken met consulenten die jouw zakelijke vragen

kunnen beantwoorden. In haar presentatie focust Annemie Verlinden op

Een Europese subsidie wordt toegekend op basis van een begroting die je bij jouw aanvraag indient.

Die kan verschillende vormen aannemen:

● Lump sum: een vast bedrag voor een bepaalde prestatie

● Op basis van een kostenbudget

● Simplified Cost Options

○ Unit cost: forfait voor bepaalde acties

○ Lump sum: globaal budget voor vervoerskosten, vast bedrag per km

○ Flat rate: vast percentage van budget dat voorzien wordt voor een bepaalde kost

Lees de call goed na om te weten welke methode wordt gehanteerd voor dat programma of die

oproep.

Een subsidie financiert meestal maar een deel van het project. Je moet dus op zoek naar

cofinanciering. Die kan bestaan uit eigen middelen, inkomsten uit het project zelf of bijdragen van

derde partijen (bijvoorbeeld subsidies uit kunstendecreet).

Op het moment dat een project wordt goedgekeurd wordt een voorschot op de subsidie betaald. Je

zal dus ook een deel van de financiering moeten voorschieten. De overbrugging wordt op het einde

https://youtu.be/gZZ-vAuSiSI?t=1299
https://youtu.be/gZZ-vAuSiSI?t=3519


van het project terugbetaald op basis van de uitgaven die je hebt gedaan. Dit geldt ook voor alle

projectpartners, zij moeten dit financieel ook kunnen dragen.

Zowel van de begroting als van het inhoudelijk plan zijn er verschillende voorbeelden online te

vinden. In de presentatie kan je allerlei nuttige links terugvinden.

Bekijk hier de presentatie van Cultuurloket.

https://www.vleva.eu/sites/default/files/2022-11/eu_subsidies.pdf
https://youtu.be/gZZ-vAuSiSI?t=5381

