Beoordelingskader pilot talentontwikkeling in de
regio Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten roept op om voorstellen in te dienen voor activiteiten
op het gebied van talentontwikkeling in regio’s waar geen in de
Basisinfrastructuur gesubsidieerd productiehuis aanwezig is. Subsidie is bedoeld
om samenwerking tussen instellingen te stimuleren die gezamenlijk vorm willen
geven aan talentontwikkelingstrajecten voor beginnende makers. Doel is in de
regio’s Noord en Zuid ruimte te bieden voor talentontwikkeling op een manier die
aansluit op en versterkt wat binnen de eigen culturele infrastructuur gebeurt.
Waarvoor
Subsidie is bedoeld om de samenwerking te faciliteren, makers in de
gelegenheid te stellen producties te maken en die te presenteren en de kennis
tussen instellingen te delen.
Voorwaarden
Een voorstel komt in aanmerking voor een bijdrage:
 als het betrekking heeft op de regio’s Noord of Zuid;
 als er sprake is van minimaal drie partners uit drie steden;
 als tenminste een van de partner een presentatiefunctie heeft;
 als de activiteiten meerdere podiumkunstdisciplines omvatten;
 als de partners een meerjarige samenwerking zijn overeengekomen;
 als er sprake is van cofinanciering door een of meer provincie(s) en/of
gemeente(n) specifiek voor de activiteiten uit het ingediende voorstel.
Beoordeling
Voorkeur verdienen voorstellen:
 met partners in meerdere provincies;
 die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van blijvende
verbindingen tussen instellingen, makers en hun omgeving;
 die een zo groot mogelijk bereik garanderen;
 waarin naast het faciliteren van talentontwikkeling ook activiteiten
worden ondernomen om de vergaarde kennis te borgen en te delen
met derden;
 waarin het niveau van de vereiste cofinanciering door provincie(s)
en/of gemeente(n) passend is gelet op de inhoud en omvang van het
voorstel.
Aandachtspunten
Het subsidie is niet bedoeld voor het financieren van reguliere activiteiten van de
samenwerkende partners. Uit het plan moet dus duidelijk blijken hoe de
voorgestelde activiteiten zich onderscheiden van wat partners zelf reeds doen.
Voor de activiteiten zoals beschreven in het plan kan geen aanvullend subsidie
meer worden aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten. De voorstellen dienen
zo concreet mogelijk te omschrijven wat de partners willen realiseren met de ter
beschikking gestelde middelen.
Procedure en budget
Aanvragen kunnen tot en met 5 april 2017 worden ingediend bij het Fonds
Podiumkunsten. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van
het Algemeen Reglement van het Fonds Podiumkunsten binnen dit
specifieke beoordelingskader.

Er is € 500.000 per kalenderjaar beschikbaar voor de periode 2017 tot en met
2020.
Een aanvraag moet betrekking hebben op de periode 2017-2018 met uitzicht op
de activiteiten in 2019 en 2020. Eerst wordt een besluit genomen over de periode
2017-2018. Instellingen die een toezegging voor deze periode krijgen, ontvangen
subsidie voor de jaren 2019 en 2020 als de uitvoering van de activiteiten volgens
plan verloopt.
Het Fonds streeft ernaar twee of drie aanvragen te honoreren. Uitgangspunt is
dat er een balans moet zijn tussen het bedrag en de omvang van de regio
waarbinnen de samenwerking plaatsvindt.

