
Richtlijnen subsidieaanvraag Meerjarige 
Activiteitensubsidies 2013-2016 voor festivals en 
concoursen, periode 2015-2016
 
U dient een aanvraag voor Meerjarige Activiteitensubsidie digitaal in via de website van 
het Fonds Podiumkunsten. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien 
deze volledig en tijdig is ingediend. Houdt u aan het per onderdeel aangegeven 
maximum aantal pagina’s. Uw totale plan mag maximaal 12 MB groot zijn.

Uw subsidieaanvraag bevat:
1. een volledig ingevuld aanvraagformulier
2. een volgens de richtlijnen uitgewerkt plan, bestaande uit een inhoudelijk plan en een 
toelichting op de ontwikkelingen in uw financiële situatie.

A. Inhoudelijk plan (maximaal vier pagina’s)
Welke activiteiten gaat u in de periode 2015 – 2016 uitvoeren? Besteed aandacht aan de 
volgende elementen:

• de concrete beschrijving van uw festival of concours en mogelijk andere gerelateerde 
activiteiten in 2015-2016;

• de motivatie voor de inhoudelijke keuze voor deze activiteiten;

• de relatie van de nu aangevraagde activiteiten tot de eerder door u uitgevoerde 
activiteiten. Wanneer u een aanzienlijke verandering voorziet in de aard of omvang van 
uw activiteiten ten opzichte van eerdere jaren, motiveer dat dan en geef aan hoe u dat 
wilt realiseren;

• de beoogde bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland ;

• in het geval van een toeslag voor innovatie: korte reflectie op de resultaten tot dusverre 
en een uitwerking van de plannen voor 2015 en 2016.

B. Toelichting op de ontwikkelingen in uw financiële situatie 
(maximaal één pagina)
Geef een beknopte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in uw financiële 
huishouding. Ga hierbij in ieder geval in op de inkomstenkant van uw begroting: Hoe 
ontwikkelen de publieksinkomsten zich? Heeft u de ambities op het gebied van publieke 
en private financiering gerealiseerd en wat zijn uw ambities voor 2015-2016 op dit vlak? 
Hoe kunt u in de komende jaren financiële tegenvallers opvangen?

Beslistermijn
Wij streven ernaar om u uiterlijk acht weken na de indiendatum schriftelijk te informeren 
over het besluit. 

Wijze van indienen
Aanvragen dienen voor 1 mei 2014, 17.00 uur digitaal te worden ingediend via de 
website van het Fonds. 

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft bij het invullen van de aanvraag, neemt u dan contact op met 
het Fonds Podiumkunsten. Telefoon 070 – 7072700.


