Overzicht enkele subsidiemogelijkheden
Immaterieel erfgoed in stedelijke context
Aanvraagperiode
Subsidiebedrag

13 juli 2020 t/m 31 juli 2021
€ 2.500,00 – € 5.000,00

Ga jij met jouw project samenwerkingsverbanden aan met groepen mensen in de stad, wijk of buurt? Verbind jij de beoefening
van immaterieel erfgoed aan maatschappelijke, actuele thema’s die er leven in de omgeving? En wordt immaterieel erfgoed in
en van de stad en haar bewoners ontwikkeld en doorgegeven? Daar is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed in stedelijke
context voor.
Ons land is rijk aan een verscheidenheid van mensen met eigen culturen, rituelen en gewoonten tradities. Dit is juist zichtbaar
in steden en stedelijke omgeving. De stadswijken en –buurten zijn niet alleen woonplaatsen voor de bewoners maar ook
culturele ruimtes waar immaterieel erfgoed opnieuw vorm krijgt of van inhoud verandert. Hierdoor kunnen nieuwe
verbindingen ontstaan en geeft immaterieel erfgoed een impuls aan de leefomgeving.
Wat bedoelen we hiermee?
Immaterieel erfgoed in stedelijke context zijn cultuuruitingen die je identiteit bepalen en die je wilt doorgeven. Bijvoorbeeld
rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Door het te beoefenen blijft erfgoed dynamisch, verandert het mee met de tijd
en geef je het door.
Hiervoor kan je subsidie aanvragen
We ondersteunen initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die
mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Bijvoorbeeld:
 Projecten waarbij immaterieel erfgoed in en van de stad en haar bewoners wordt gedeeld. Hierdoor kunnen nieuwe
vormen van immaterieel erfgoed en/of samenwerkingsverbanden ontstaan.
 Projecten die immaterieel erfgoed verbinden aan maatschappelijke, actuele thema’s die er leven in de omgeving.
 Projecten die op de toekomst gericht zijn en een eigentijdse benadering van immaterieel erfgoed delen met mensen
uit de leefomgeving.
 Je project benut de sociale waarde van erfgoed en dat komt tot uitdrukking in culturele verbindingen tussen mensen.
Waar kijkt het Fonds naar?
We kijken of het gaat om actieve erfgoedbeoefening en je project bijdraagt aan het zichtbaar maken, ontwikkelen of
doorgeven van immaterieel erfgoed. Sluit je project aan bij de behoefte van de gemeenschap, erfgoedbeoefenaars of (online)
netwerken? Stimuleren de activiteiten verbinding tussen mensen in je stad, wijk of buurt?
Dragen de verbindingen die je aangaat bij aan een verbeterde leefomgeving? Versterkt het project bijvoorbeeld de
leefbaarheid of duurzame ontwikkelingen? Of lost het maatschappelijke thema’s die er leven op?
Praktische voorwaarden
 Je project start op z’n vroegst 13 weken na het indienen van je aanvraag en op z’n laatst 6 maanden na toekenning
van de subsidie.
 Je project duurt maximaal 2 jaar.
 De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 75% van je projectkosten dekken.
 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
Online Spreekuur Plus Immaterieel erfgoed in stedelijke context
Op 28 januari en 17 februari 2021 organiseren wij een Spreekuur Plus. Hier kom je alles te weten over de regeling, geven we
tips voor een goede aanvraag en doe je inspiratie op.

Creatief gebruik digitaal erfgoed
Aanvraagperiode
Subsidiebedrag

03 juni 2019 t/m 01 oktober 2021
€ 0,00 - € 50.000,00
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Wil jij toegang krijgen tot de onontdekte verhalen in museumcollecties? En vervolgens aan de slag met mensen om met
digitaal erfgoed hun eigen verhaal te vertellen, of een heel nieuw verhaal, op hún manier? Of beheer je digitaal erfgoed en wil
je nieuwe doelgroepen aanspreken? Met deze subsidie komen partijen onder begeleiding samen tot verrassende
projectvoorstellen. Een videoclip op basis van archiefmateriaal, een magazine geïnspireerd op een online museumcollectie, of
een theatervoorstelling door leden van een toneelvereniging die hiervoor het digitale erfgoed over hun stad of dorp hebben
gebruikt. Het mag allemaal. De subsidie is er voor projecten op school en in de vrije tijd en mag tot 100% van de projectkosten
dekken! Let op! er worden wel voorwaarden gesteld aan de begroting.
Met digitaal erfgoed bedoelen we:
 Gedigitaliseerd erfgoed, zoals digitale museumcollecties of digitale stadsarchieven
 Erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals film, foto's, online archieven of digitale kunst
 Digitale informatie over erfgoed, zoals beschrijvingen of detailfoto’s van erfgoedobjecten.
Je vindt digitaal erfgoed o.a.:
 in lokale bibliotheken, archieven en musea
 bij landelijke instellingen, zoals Beeld en Geluid, Open beelden, NIOD (oorlogsbronnen) of Het Nieuwe Instituut.
via Linked Open Data
Wie kan aanvragen?
Culturele organisaties (verenigingen of stichtingen) kunnen subsidie aanvragen. Ook beheerders van digitaal erfgoed kunnen
een aanvraag indienen, zoals musea, archieven of heemkundekringen en andere kleine erfgoedorganisaties.
De vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een knooppunt vormen voor hun sector kunnen geen subsidie
aanvragen: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Ontmoetings- en begeleidingstraject van ID tot idee
Het Fonds biedt ook een begeleidingstraject waarin cultuur- en erfgoedpartijen aanvragen samen kunnen voorbereiden.
Voor degenen die wel een goed idee hebben maar (nog) geen toegang tot een digitale collectie, of voor museale en
erfgoedinstellingen die graag hun collectie voor gebruik willen aanbieden, maar nog niet weten met wie, organiseren we een
ontmoetings- en begeleidingstraject. Op dinsdag 17 november ontmoeten partijen elkaar en gaan ze meteen aan de slag.
Voor geslaagde matches is er ook budget en begeleiding beschikbaar voor de ontwikkelfase erna.
Waar let het Fonds op?
Deze regeling daagt je uit om projecten te ontwikkelen waarbij het digitaal erfgoed (her)gebruikt wordt in vormen die passen
bij de doelgroep. Dat kunnen scholieren zijn (in primair of voortgezet onderwijs (ook speciaal onderwijs) of MBO), maar het
kunnen ook buurtgenoten of stadsbewoners zijn, of leden van een vereniging die met oude foto’s en filmbeelden iets nieuws
willen maken. Het gaat in deze regeling niet om het bewaren van digitaal erfgoed, maar om het zichtbaar maken en gebruiken.
De doelgroep staat daarbij centraal. Voor projecten gericht op het digitaliseren van collecties zijn er andere
subsidiemogelijkheden. Dat geldt ook voor het toegankelijk maken, delen of presenteren van digitaal erfgoed.
Praktische voorwaarden
 Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie
 Je project duurt maximaal 2 jaar
 De subsidie die je van ons ontvangt mag tot 100% van je projectkosten dekken. Let wel de begroting wordt wel op
redelijkheid beoordeeld !
 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
 Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
 Lees de hele subsidieregeling (onder ‘documenten’) voor de complete voorwaarden.
Spreekuur erfgoed
Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op! Onze programma-adviseurs Judith
Pors en Francisca Priem helpen je graag verder. Elke donderdag houden we telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail je
naam, organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een
voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.
Samenwerking Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Ook het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidiëren nieuwe gebruiksvormen van digitaal
erfgoed. Hun subsidieregelingen zijn inmiddels gesloten. De regelingen van de drie landelijke cultuurfondsen vullen elkaar aan.
Zo vergroten we samen de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.
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Nederland-Duitsland Jonge kunst
Aanvraagperiode vangt aan op
Subsidiebedrag

01 maart 2021
€ 0,00 - €50.000,00

Deze subsidieregeling is een samenwerking met het Duitse Fonds Soziokultur. De financiering van de projecten gebeurt dan
ook vanuit beiden fondsen. Op dit moment is de regeling gesloten en opent weer op 1 maart 2021. Wil je een vernieuwend
cultuur- of erfgoedproject organiseren samen met een Duitse partner? Misschien is de regeling Nederland-Duitsland jonge
kunst dan iets voor jou. Je project dient als voorbeeld voor anderen en vormt een duurzame samenwerking met een Duitse
instelling.
Wie kan aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen als een in Nederland gevestigde culturele instelling, samen met een Duitse partner. Ook als je eerder
subsidie hebt ontvangen vanuit deze regeling kan je opnieuw een aanvraag indienen.
Waar letten de fondsen op?
Je kan subsidie aanvragen voor een project waarbij voor, door en met cultuurmakers kunstzinnige of erfgoedactiviteiten in de
vrije tijd worden beoefend. De fondsen zijn met name geïnteresseerd in vernieuwende vormen van samenwerking en
innovatieve projecten. Je dient je aanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De Duitse partner dient de aanvraag in bij
Fonds Soziokultur.
Praktische voorwaarden
 Jullie project start tussen 15 juli en 31 december 2021.
 Jullie project duurt maximaal twee jaar.
 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
 Je kan per project maximaal € 50.000,- aanvragen. Hiervan vraag je € 25.000,- bij het Fonds voor Cultuurparticipatie
aan en je Duitse partner vraagt € 25.000,- bij Fonds Soziokultur aan. Van aanvragen boven de € 25.000,- verwachten
we dat je project impact heeft en een voorbeeld voor anderen is.
 Beide Fondsen ondersteunen samen maximaal 50% van je totale projectkosten. Het bij het Fonds aangevraagde
bedrag is dus maximaal 25% van de totale projectkosten.
Rekenvoorbeeld
 Totale projectkosten: € 40.000, Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Nederlandse samenwerkingspartner)
 Bijdrage Fonds Soziokultur: maximaal € 10.000,- (aangevraagd door Duitse samenwerkingspartner)
 Eigen bijdrage van de beide samenwerkingspartners: minimaal € 20.000,Inspiratie opdoen
We werken sinds 2013 samen met het Fonds Soziokultuur en hebben 52 projecten ondersteund.
Verder komen
Ben je op zoek naar een samenwerkingspartner of wil je graag advies over je mogelijke aanvraag? Neem dan contact op met
programma-adviseurs Martine Rippen of Lidian Fleers. Voor het vinden van een Duitse samenwerkingspartner raden wij je aan
contact op te nemen met Tabea Deckers van Fonds Soziokultur.
Beoordeling aanvragen
Een onafhankelijke externe adviescommissie, bestaande uit Nederlandse en Duitse adviseurs, beoordeelt jullie aanvraag. We
plaatsen ze in een rangorde. Bij het gelijk eindigen van aanvragen, die niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, wordt de
aanvraag die het hoogst scoort op “inhoudelijke en organisatorische kwaliteit” toegewezen.

Cultuurmakers van nu
Aanvraagperiode
Subsidiebedrag

07 januari 2019 t/m 30 april 2021
€ 0,00 €-50.000,00

Organiseer jij samen met een groep cultuurmakers een kleinschalig en vernieuwend project en zoek je nog financiering?
Misschien is de subsidieregeling Cultuurmakers van nu iets voor jou. Je bent een cultuurmaker als je in je vrije tijd actief bent
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op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. Jij wil dus graag zelf aan de slag. Met bijvoorbeeld tekenen, zingen,
dansen, dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-up – noem maar op.
Wie kan subsidie aanvragen?
Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als (culturele) instelling zonder winstoogmerk, maar ook als individu. Voorwaarde
is dan wel dat je de aanvraag indient met een groep van minimaal drie mensen, om het financiële risico te spreiden.
Waar kijkt het Fonds naar?
De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarin cultuurmakers centraal staan. We vinden het belangrijk dat de
deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dus meer doen dan alleen uitvoeren. Het is ook belangrijk dat je
aanvraagt voor iets nieuws, dat niet al onderdeel is van je reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert.
Maak dus in je aanvraag duidelijk wat er voor jullie bijzonder of nieuw is aan het project en wat de rol van de cultuurmakers is.
Praktische voorwaarden
 Je project start niet eerder dan 8 weken na het indienen van je aanvraag.
 Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
 Je project duurt maximaal 1 jaar.
 De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
 Als je als individu aanvraagt, vragen we om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Erfgoedvrijwilligers
Aanvraagtermijn
Subsidiebedrag

16 december 2019 t/m 31 juli 2021
€ 1.000,00 - € 5.000,00

Ben jij actief als erfgoedvrijwilliger en wil je je deskundigheid verder ontwikkelen? Of wil je een kleine erfgoedorganisatie die
voornamelijk drijft op vrijwilligers verstevigen? Voor zulke initiatieven is deze subsidieregeling bedoeld.
Wanneer ben je een 'erfgoedvrijwilliger'?
Verzorg je bijvoorbeeld rondleidingen door een historische binnenstad, help je in de museumwinkel of bij het herstel van
monumentale schepen? Dan noemen we je 'erfgoedvrijwilliger'. Of je je nou inzet voor een monument, een collectie of
archief, het cultuurlandschap, archeologie, mobiel erfgoed of immaterieel erfgoed.
Hiervoor kan je subsidie aanvragen:
 Initiatieven om de deskundigheid van vrijwilligers verder te ontwikkelen en kennis te vergroten.
 Stappen die je organisatie verder helpt ontwikkelen of de samenwerking met andere organisaties versterkt.
De subsidie is voor activiteiten die erfgoedvrijwilligers en de organisatie in hun werk ondersteunen. Het verstevigt je
organisatie en de investeringen hebben ook op lange termijn effect. Er is meer mogelijk maar voorbeelden zijn:
Deskundigheidsbevordering:
 het vergroten van inhoudelijke vakkennis
 presenteren en rondleiden (ook in vreemde talen)
 technische kundigheid en het gebruik van gereedschappen
 vrijwilligersbeleid
 ICT en computervaardigheden
Organisatieversterking:
 marketing, communicatie, PR en mediatraining
 ledenwerving en -beheer
 financieel beheer
 gastvrijheid en ontvangst
 kennis van erfgoedzorg, waaronder wet- en regelgeving
Let op:
Maximaal 50% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen zoals de bouw van een nieuwe website, aanschaf
tentoonstellingsmateriaal etc.
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Wie kan subsidie aanvragen?
Een vereniging of stichting, tot 2 fte, waarin vrijwilligers zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van erfgoed kan
subsidie aanvragen. Je bent in het Koninkrijk Nederland gevestigd en hebt geen winstoogmerk.
Ben je met een groep vrijwilligers actief, maar zijn jullie geen stichting of vereniging? Dan mag je een lokale of regionale
erfgoedorganisatie vragen om ‘penvoerder’ te zijn. Dat betekent dat die organisatie de aanvraag namens jullie bij ons indient.
De provinciale erfgoedhuizen kunnen helpen een geschikte organisatie te vinden.
Waar let het Fonds op?
Laat in je subsidieaanvraag zien dat het om activiteiten of investeringen gaat die jouw erfgoedorganisatie verstevigen. Je
vraagt subsidie aan voor een extra stap, dus niet voor reguliere activiteiten. En dat de investeringen ook op de lange termijn
effect hebben, dus geen tijdelijke oplossing zijn.
Praktische voorwaarden
 Je bent nog niet begonnen met de activiteiten. Je start op z’n vroegst 13 weken na het indienen van je aanvraag en op
z’n laatst 6 maanden na toekenning van de subsidie.
 Je project duurt maximaal 1 jaar.
 Het aangevraagde bedrag ligt tussen de 1000 en 5000 euro.
 Alleen kosten die direct aan je initiatief gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 De subsidie die je van ons ontvangt mag tot 100% van de projectkosten dekken.
 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 Maximaal 50% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.
Spreekuur erfgoed
Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op! Onze programma-adviseurs Marjolijn
Peeters en Judith Pors helpen je graag verder. Elke donderdag houden we telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail je naam,
organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een voorstel
voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.

Immaterieel erfgoed
Aanvraagperiode
Subsidiebedrag

01 april 2019 t/m 31 juli 2021
€ 1.000,00 – € 10.000,00

Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Span je je in om immaterieel
erfgoed van deze tijd te houden, of het toekomstbestendig te maken? Daar is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed voor. Of
je nou erfgoedbeoefenaar bent, of een erfgoedgemeenschap.
Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het
kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten. Door het te beoefenen blijft erfgoed dynamisch,
verandert het mee met de tijd en geef je het door. Voorbeelden van immaterieel erfgoed zijn: gondelvaart, papierscheppen,
Anansi vertellen, shanties zingen, Hindelooper cultuur, Staphorster stipwerk, heggenvlechten. Op de site van
het Kenniscentum Immaterieel Erfgoed Nederland vind je nog veel meer voorbeelden. Het Kenniscentrum heeft een breed
overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland, plus uitgebreide informatie over borging.
Wie kan subsidie aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen als stichting of vereniging die zich inzet voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening.
Ben je als groep vrijwilligers actief of een zelfstandige met goed plan en ben je geen stichting of vereniging? Dan mag je een
lokale of regionale erfgoedorganisatie vragen om ‘penvoerder’ te zijn. Dat betekent dat die organisatie de aanvraag namens
jullie bij ons indient. De provinciale erfgoedhuizen kunnen helpen een geschikte organisatie te vinden.
Waar let het Fonds op?
Laat in je subsidieaanvraag zien dat je het immaterieel erfgoed ontwikkelt en doorgeeft. Wat is er nodig om het
toekomstbestendig te maken? Maak ook duidelijk hoe je door dit project nieuwe beoefenaars bereikt.
We kijken of je samenwerkingsverbanden aangaat en nieuwe beoefenaars betrekt bij je project. Samen vind je weer nieuwe
toepassingsvormen voor immaterieel erfgoed.
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Praktische voorwaarden
 Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie.
 Je project duurt maximaal 2 jaar.
 De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
 Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.
 Online Spreekuur Plus Immaterieel erfgoed
 Op 27 febuari en 11 maart 2021 organiseren wij een Spreekuur Plus. Hier kom je alles te weten over de regeling,
geven we tips voor een goede aanvraag en doe je inspiratie op

Subsidie Bovenlokale evenementen 2020-2023
De Provincie Limburg biedt subsidie voor evenementen op gebied van cultuur, volkscultuur of sport met een bovenlokale
uitstraling. Dit zijn evenementen die ook publiek en deelnemers van buiten de eigen lokale gemeenschap aantrekken.
We bieden deze subsidie omdat we het belangrijk vinden dat sociale verbindingen in Limburg worden versterkt. Bovenlokale
evenementen dragen daaraan bij.
Voor wie
 Verenigingen en stichtingen. Leden van het bestuur mogen voor hun werkzaamheden geen betaling ontvangen.
 Individuele makers of kleine collectieven zoals bedoeld in de regeling.
Waarvoor
Evenementen op het gebied van cultuur, volkscultuur of sport met een bovenlokale uitstraling. Deze moeten mede door
vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd (dit is niet verplicht voor evenementen aangevraagd door individuele makers
of kleine collectieven). Het publiek mag fysiek aanwezig zijn en/of vanwege de Corona maatregelen bereikt worden via digitale
media. Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:
 Het evenement start in 2020-2023. Let op: een subsidieaanvraag voor een evenement dat start in 2021, 2022 of 2023
dient niet eerder dan 1 september van het kalenderjaar voorafgaand aan de start van het evenement te zijn
ontvangen door Gedeputeerde Staten.
 Het evenement vindt (grotendeels) plaats in Nederlands-Limburg.
 De aanvrager krijgt van de gemeente(n) een financiële bijdrage(n) voor het evenement.
De Provincie Limburg zal overigens géén hogere bijdrage verstrekken dan die van de gemeente(n), en niet méér dan €
2.500,-.
 Als voor een eerdere editie van het evenement een bijdrage is verstrekt uit de regeling van 2019 (de
‘Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019’), kunt u voor de editie 2020 niet wéér een bijdrage ontvangen
uit deze Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023.
 Als voor een andere editie van het evenement een bijdrage is verstrekt vanuit deze regeling (de ‘Stimuleringsregeling
Bovenlokale Evenementen 2020-2023’), én die editie start/is gestart in hetzelfde, het vorige of het volgende
kalenderjaar als het evenement waarvoor u nu een bijdrage aanvraagt, én in dezelfde gemeente plaatsvindt, kunt u
niet wéér een bijdrage uitvangen uit deze regeling.
Met andere woorden: voor terugkerende evenementen kunt u slechts één maal per twee jaar subsidie ontvangen.
 Als de Provincie Limburg al op een andere wijze een subsidie verstrekt voor het evenement, doen we dat niet nog een
keer vanuit deze Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023.
Let op: als u voor het evenement een bijdrage ontvangt van een andere organisatie die een subsidie van de Provincie Limburg
ontvangt om bijdrages aan evenementen te verstrekken, zien we dat óók als een bijdrage van de Provincie. Dat betekent dus
dat u dan vanuit deze Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023 niet ook nog een subsidie kunt ontvangen.
Denk hierbij aan een projectbijdrage vanuit:








Huis voor de Kunsten Limburg;
Stichting Popmuziek Limburg;
De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM);
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT);
Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg);
Het Toneelhuis LFA;
Sporttakplatforms, zoals: Limburg Cycling, Limburg Paardensport, Platform Limburg Handbal 2.0;
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