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BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING
BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LELYSTAD

BESLUIT COLLEGE d.d.
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-

-2008

7522
Binding en Ontmoeting
Cultuurnota 2009-2011

Projectsubsidie community art

Beleidsinhoud:
Doel van de subsidie (Cultuurnota 2009-2011):
De cultuurparticipatie en zelfredzaamheid van de inwoners stimuleren, sociale contacten bevorderen en de
betrokkenheid tussen burgers onderling en van burgers met de wijk en de stad versterken.
Subsidiecriteria
1.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van (interculturele projecten op wijk- en buurtniveau of in
een ander verband, waarin professionele kunstenaars samenwerken met specifieke inwoners van Lelystad die
op afstand staan van het meer reguliere kunstaanbod en kunstactiviteiten.
2. De te subsidiëren activiteit wordt getoetst aan de volgende criteria:
a. Betekenis voor de ontmoeting in Lelystad (gericht op de binding en ontmoetingsfunctie van de activiteiten).
b. Betekenis voor het culturele klimaat in Lelystad (gericht op de toegevoegde waarde voor het
culturele klimaat van Lelystad).
c. Betekenis voor de identiteit van Lelystad (gericht op de identiteit en beeldvorming van Lelystad en het
gezichtsbepalende karakter van de activiteit).
d. De bijdrage van de activiteiten aan de vergroting en verbreding van het bereik van
(amateurkunst. In het bijzonder bij de doelgroepen jongeren en allochtonen.
3. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
de activiteit plaatsvindt.
4. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen, worden alleen in behandeling genomen indien het
subsidieplafond nog niet is bereikt. Deze aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.
5. De aanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad.
| Soort subsidie:

Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad)

Subsidiemethode:
Bij aanvragen voor een subsidie voor dezelfde activiteiten die in het voorgaande jaar ook zijn gesubsidieerd, wordt een
indexering toegepast op het in het voorgaande jaar verleende subsidiebedrag. De hoogte van de indexering is
overeenkomstig het door de raad voor het betreffende jaar vastgestelde indexeringspercentage voor gesubsidieerde
instellingen.
Verdeelregels:

Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond worden de volgende verdeelregels
toegepast:
a. als eerste wordt voorrang gegeven aan aanvragen die binnen de daarvoor gestelde termijn
zijn ingediend;
b. Bij de verdeling van de beschikbare middelen wordt vervolgens voorrang gegeven aan die
aanvragen die in vergelijking met andere aanvragen van meer belang zijn voor het
gemeentelijk beleid;
c. voor zover het bepaalde onder a. en b. leidt tot overschrijding van het plafond wordt
voorrang gegeven aan één of meer aanvragers aan wie in het voorafgaande jaar voor
dezelfde activiteiten subsidie is verleend en deze naar tevredenheid van het college heeft
uitgevoerd;
d. voor zover het bepaalde onder c. eveneens leidt tot overschrijding van het plafond wordt
het beschikbare bedrag naar evenredigheid over de onder c. bedoelde aanvragers verdeeld.

l Aanvraagformulier:

Projectsubsidie kunst en cultuur

Ingangsdatum:

Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor subsidie die betrekking hebben op
projecten en activiteiten die in 2009 e.v. worden uitgevoerd.

