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BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING
BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LELYSTAD

BESLUIT COLLEGE d.d. - -2008
Product:
Programma:
Beleidsstuk:
Onderwerp:

7522
Binding en Ontmoeting
Cultuurnota 2009-2011
Subsidie deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen

Beleidsinhoud:

• Doel van de subsidie (Cultuurnota 2009-2011):
Inwoners van Lelystad de gelegenheid bieden zich in een kunstdiscipline te kunnen ontwikkelen en tot
creatieve presentaties en prestaties te komen.
Bevordering van de kwalitatieve ontwikkeling van de amateurkunst in Lelystad.

Subsidiecriteria

1. Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van het inhuren van professionele begeleiding door
Lelystadse amateurkunstverenigingen, gericht op deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen
de vereniging.

2. De professionele begeleiding dient in direct verband te staan met de aard en activiteiten van de vereniging.
3. De aanvragende vereniging dient statutair gevestigd te zijn in Lelystad.
4. De subsidieaanvraag dient tenminste twee maanden voor de start van de begeleiding te zijn ingediend.
5. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een omschrijving van het doel en de beoogde resultaten van

het inhuren van de professionele begeleiding.
6. Subsidietoekenning vindt alleen plaats indien het subsidieplafond nog niet is bereikt.
7. De subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening Lelystad.

| Soort subsidie: Eenmalige budgetsubsidie (hoofdstuk 2 Algemene subsidieverordening Lelystad)

Subsidiemethode:

- Subsidiabele kosten zijn de kosten van de inhuur van professionele begeleiding ten behoeve van de
deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen de vereniging, inbegrepen eventueel bijkomende
reiskosten.

- Het subsidiebedrag bedraagt 50% van het totaal van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,-
per vereniging per jaar.

- Het subsidiebedrag wordt na beëindiging van de begeleiding vastgesteld, op basis van door de
aanvrager in te dienen aanvraag hiertoe. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een inhoudelijke beschrijving van
de resultaten van de begeleiding en bewijsstukken waaruit de kosten van de ingehuurde begeleiding blijken. De
aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient binnen drie maanden na beëindiging van de begeleiding te worden'
ingediend.

Verdeelregels: Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van ontvangst van
de subsidieaanvragen.

| Aanvraagformulier: Subsidie deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen

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




