Toelichting procedure Snelloket per april 2021
Algemeen
Het Fonds Podiumkunsten wil ook in deze tijden een bijdrage verlenen aan het opbouwen en
bereiken van publiek in het buitenland voor Nederlandse podiumkunstuitingen. Daarom blijft
het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een reiskostenvergoeding via het Snelloket. Het
Fonds volgt de richtlijnen van het RIVM en verwacht van aanvragers dat zij zich houden aan
de (lokale) regelgeving om optredens en voorstellingen veilig uit te voeren. De algemene
voorwaarden en richtlijnen zoals beschreven in de toelichting blijven van toepassing. We
houden bij de beoordeling van de aanvragen rekening met geldende en veranderende
omstandigheden met betrekking tot COVID-19. Dit geldt voor de 10-in-18 voorwaarde en het
reisadvies voor landen waar de tournee plaatsvindt.
10 in 18
Door de coronamaatregelen is het voor artiesten, gezelschappen en ensembles lange tijd
onmogelijk geweest om optredens of voorstellingen te verzorgen in Nederland. Om die reden
kijken we bij de beoordeling van de 10-in-18 naar de achttien maanden voor 17 maart 2020,
toen de RIVM-maatregelen in verband met het coronavirus ingingen. Dat betekent dat er in
de achttien maanden voorafgaand aan 17 maart 2020 minstens tien voorstellingen of
concerten op relevante podia en/of festivals moeten hebben plaatsgevonden. Voorstellingen
of concerten die na 17 maart voor een fysiek aanwezig publiek en/of via een kwalitatieve
livestream hebben plaatsgevonden op relevante podia en festivals worden ook
meegenomen.
Landen van bestemming
Het Fonds houdt bij de besluitvorming rekening met de geldende reisadviezen zoals
gepubliceerd op https://www.nederlandwereldwijd.nl/.
Bij een reisadvies met de kleurcode rood wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Als er op het moment van indienen een reisadvies geldt met kleurcode oranje voor een
land/de landen waar de tournee is gepland, neemt het Fonds de aanvraag wel in
behandeling. Pas bij het nemen van een besluit kijkt het Fonds naar het op dat moment
geldende advies. Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd, maar sprake is van een oranje
reisadvies voor één of meerdere landen waar de tournee plaatsvindt, wordt de betaling
aangehouden. Pas als een reisadvies wijzigt van oranje naar geel of groen, betaalt het
Fonds het subsidie uit. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf om het Fonds te
informeren over het gewijzigde reisadvies en te bevestigen dat de tournee daadwerkelijk
gaat plaatsvinden.
Wijzigingen in de tournee
Bij last-minute wijzigingen of annulering van de tournee vanwege coronamaatregelen neemt
u contact op met een van onze medewerkers via snelloket@fondspodiumkunsten.nl of 070
70 72 700.

