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Cofinanciering van
internationale projecten
Internationale instanties nemen het meefinancieren van een
project vaak als voorwaarde in hun subsidieprogramma’s op.
Met de projectsubsidies voor de cofinanciering van een internationaal cultureel-erfgoedproject stimuleert de Vlaamse
overheid cultureel-erfgoedorganisaties om deel te nemen aan
dergelijke grootschalige initiatieven.

Wie kan de projectsubsidie aanvragen?
Uw organisatie moet:
•
•

een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017;
participeren in een aanvraag die bij een internationale instantie of organisatie ingediend is.

Wanneer vraagt u de projectsubsidie aan?
U kunt tweemaal per jaar een aanvraag tot cofinanciering van een internationaal project indienen:
•
•

uiterlijk op 15 oktober;
uiterlijk op 15 maart.

U kunt de aanvraag tot cofinanciering pas indienen nadat u bij een internationale instantie een subsidie
hebt aangevraagd. De cofinanciering wordt pas effectief toegekend wanneer de internationale instantie uw
subsidieaanvraag heeft goedgekeurd.

Hoe vraagt u de projectsubsidie aan?
U dient de aanvraag in via de online-applicatie KIOSK: https://cjsm.be/kiosk.
Let op: om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u een account nodig. Maak het account tijdig aan.

Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag behandeld?
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelt uw aanvraag en laat zich daarbij adviseren door externe
experten.
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Het departement toetst uw aanvraag aan de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•

de meerwaarde van het project voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen;
de mate waarin de aanvrager zelf bijdraagt tot de vereiste cofinanciering of de mate waarin andere
partners daartoe bijdragen;
de financiering die de internationale instantie of organisatie ter beschikking stelt;
de beoordeling door de internationale instantie of organisatie, indien van toepassing;
de mate waarin het internationale subsidieprogramma aansluit bij de strategische visie van de
minister;
de financiële onderbouw, de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. U toont de
noodzaak van een projectsubsidie aan in de begroting en houdt daarbij rekening met de ontvangsten
uit het project.

Het departement bezorgt de minister een advies over uw aanvraag. De minister neemt ten laatste vier maanden
na de uiterlijke indiendatum een beslissing.

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag?


PROJECTENDATABANK

Ter inspiratie vindt u in de projectendatabank van FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, een overzicht
van de gesubsidieerde cultureel-erfgoedprojecten: https://faro.be/projectendatabank.
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MEER INFORMATIE

Meer informatie over de projectsubsidie vindt u op onze website.
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met het team Kunsten en Cultureel Erfgoed van het Departement
Cultuur, Jeugd en Media, op het nummer 02 553 68 42.
Voor technische vragen over KIOSK neemt u contact op met de helpdesk: kiosk@vlaanderen.be

Belangrijk: deze folder is informatief en heeft geen bindende rechtskracht.
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