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Officiële uitgave van Almere.

Nadere regels projectsubsidies cultuurparticipatie 2011
Het college van burgemeester en wethouders van Almere,
Gezien artikel 2, aanhef en onder f en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011,
Besluit:
Vast te stellen de navolgende Nadere regels projectsubsidies cultuurparticipatie 2011.

Artikel 1 Doel projectsubsidies cultuurparticipatie
Doel van een projectsubsidie cultuurparticipatie is om mensen in contact te brengen met cultuur in hun
directe woonomgeving en in het bijzonder actieve (individuele deelname aan) cultuurparticipatie te
bevorderen alsmede ondersteuning te bieden aan begeleiding , scholing, presentatiemogelijkheden
en samenwerking in culturele activiteiten.

Artikel 2 Aanvraag
Een aanvraag om subsidie dient betrekking te hebben op één van de drie volgende programmalijnen
of een combinatie daarvan waarbij voor elke programmalijn de volgende specifieke inhoudelijke bepalingen van toepassing zijn:
a. Amateurkunst
Het project werkt vraaggericht in de directe woonomgeving;
1.
het project bevordert het kwaliteitsniveau in de amateurkunstsector;
2.
het project levert een bijdrage aan talentontwikkeling en –presentatie op gebied van amateurkunst,
3.
kwaliteit van scholing, contact met publiek en artistiek product.
b. Volkscultuur
Het project levert een bijdrage aan sociale cohesie en interculturaliteit in de directe woonomgeving
door:
actief bewoners in directe woonomgeving van verschillende achtergronden bij het project te be1.
trekken;
het project stimuleert de culturele ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende groepen
2.
buurtbewoners en bevordert de sociale cohesie;
het project bevordert het bewustzijn onder de bevolking van de oude en jonge geschiedenis van
3.
Almere en draagt daarmee bij aan de identificatie van bewoners met hun stad.
c. Cultuureducatie
Het project sluit aan bij de vraag van zoveel mogelijk scholen (primair- en voortgezet onderwijs);
1.
het project draagt erbij aan dat er zoveel mogelijk cultuuraanbieders een aandeel hebben;
2.
het project stimuleert het cultuureducatieve aanbod buiten scholen;
3.
het project stimuleert nieuwe disciplines in het cultuureducatieve aanbod;
4.
het project bevordert de talentontwikkeling en –presentatie.
5.

Artikel 3 Aanvullende voorwaarden aanvraag
De aanvraag om subsidie omvat naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 de volgens gegevens:
een beschrijving waarin wordt aangegeven op welk publiek (met vermelding van aantallen en leeftijd
doelgroep) het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd zich richt en de wijze waarop dit publiek
wordt benaderd.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieverlening
Het college kan subsidie verlenen in geval het betreft een aanvraag om subsidie voor activiteiten als
omschreven in de artikelen 1 en 2 en voorts wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de doelgroep van het project is jeugd of één van de minder participerende groepen in Almere: allochtonen, laagopgeleiden, ouderen;
b. het project betrekt actief de doelgroepen jeugd, allochtonen, laagopgeleiden en ouderen bij de activiteiten door hen actief mee te laten doen aan een culturele activiteit of door hen deel te laten nemen
aan de organisatie of de uitvoering van de activiteit;
c. er wordt samengewerkt met andere partners in de stad: culturele instellingen (professionele en
amateurkunstinstellingen),de onderwijssector, maatschappelijke organisaties enzovoorts;
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d. tenminste 25% van de (begrote) kosten van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd, dient te
worden bekostigd uit andere dan gemeentelijke middelen;
e. ten tijde van het indienen van de aanvraag dient aannemelijk te zijn dat 25% van de kosten als hiervoor
onder c bedoeld verkregen zal worden;
f. vergoedingen aan de organisator en vrijwilligers die met het project verband houden, mogen niet
meer bedragen dan 30% van het totale projectbudget;
g. het project vindt plaats in Almere en moet gericht zijn op de Almeerse bevolking.

Artikel 5 Geen subsidie
Geen subsidie wordt verleend voor kosten verband houdende met de voorbereiding en ontwikkeling
van een project zoals onderzoek, inventarisatie enz.

Artikel 6 Inwerkingtreding en beëindiging
1. Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt onder gelijktijdige
intrekking van de Nadere regels projectsubsidies cultuurparticipatie 2010.
2. Deze nadere regels houden op te bestaan per 1 januari 2013 maar blijven nog gelden voor zover dat
nodig is voor de afhandeling van reeds verleende aanvragen om subsidie.

Artikel 7 Citeertitel
Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels projectsubsidies cultuurparticipatie 2011.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Almere op 22 november 2011,
Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,
A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink
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