Klant: CJSM, Agentschap Kunsten Erfgoed

Document: instrumentenmatrix
(overzicht van de in het onderzoek bevraagde instrumenten)

Project: Onderzoek aanvullende financiering kunstensector

legende
begeleidende maatregelen
voor culturele organisaties en kunstenaars
voor particuliere kunstenaars

voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector
niet bevraagd
voor alle juridische organisatiestructuren (bvba, vzw, …), ongeacht sector
voor ondernemingen met winstoogmerk, ongeacht sector
Financieel en fiscaal

Begeleidend

Instrumentarium 
Subsidies

Kredieten / leningen

Kapitaalparticipaties

Steunverleners 

Andere

info & communicatie

Coaching,
opleiding, …

Minitoelage: renteloos
terugbetaalbaar
overbruggingskrediet tot
7.500€ (voor particuliere
kunstenaars)

Kunsten & Erfgoed

CJSM

Fiscale stimuli

Sociaal-cultureel

Participatiedecreet (voor vzw's)

Fonds voor Culturele
Infrastructuur (FoCI)

investeringssubsidies voor
grote (stedelijke) en sectorale
accommodaties in de sectoren
jeugd en cultuur

Intermediairen
Kunstenloket
Vti
BAM
Muziekcentrum Vlaanderen
(MCV)
Vlaams Architectuurinstituut (Vai)
oKo
VOBK
NICC

Agentschap Ondernemen

EWI

Instituut voor Wetenschap &
Technologie (IWT)

13/07/2012

KMO-portefeuille: subsidie
voor opleiding,
technologieverkenning,
internationaal ondernemen,
strategisch advies (niet voor
vzw)
KMO haalbaarheidsstudie
(voor KMO's en vzw's)
KMO innovatieproject (voor
KMO's en vzw's)
Extra subsidies IE
(intellectuele eigendom) bij
andere maatregel (voor KMO's
en vzw's)
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legende
begeleidende maatregelen
voor culturele organisaties en kunstenaars
voor particuliere kunstenaars

voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector
niet bevraagd
voor alle juridische organisatiestructuren (bvba, vzw, …), ongeacht sector
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Financieel en fiscaal

Begeleidend

Instrumentarium 
Subsidies

Kredieten / leningen

Kapitaalparticipaties

CultuurInvest achtergestelde
lening vanaf 50.000€ (voor
KMO's)

CultuurInvest
kapitaalparticipatie vanaf
50.000€ (voor KMO's)

Fiscale stimuli

Andere

Steunverleners 
Intermediairen
CultuurInvest

info & communicatie

Coaching,
opleiding, …

WINWIN-lening: fiscaal
Waarborgregeling: borgstelling
voordeel vrienden of familie die
door de overheid bij leningen
geld lenen aan een startende
(voor ondernemingen)
onderneming

PMV

Provinciale innovatiecentra
Flanders DC
Design Vlaanderen
Reissubsidies voor prospectie
of zakenreis buiten Europa, of
voor een uitnodiging van
aankopers en decision makers
(voor alle rechtsvormen)

IV

Flanders Investment & Trade

Toerisme Vlaanderen

13/07/2012

Subsidies voor buitenlandse
promotie / prospectie: voor
deelname aan niche-event,
productdocumentatie, inlassing
in vakmedia (alle
rechtsvormen)
Impulsprogramma voor
toeristisch-recreatieve
projecten, evenementen en
tewerkstelling (voor
ondernemingen en vzw's)
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Instrumentarium 
Subsidies

Kredieten / leningen

Kapitaalparticipaties

Steunverleners 

WSE

Werk en Sociale Economie

VDAB

OV

Departement Onderwijs

MOW

Canon Cultuurcel

Vlaams Departement voor
Mobiliteit

13/07/2012

Fiscale stimuli

Andere

info & communicatie

Coaching,
opleiding, …

Diversiteitsplannen: subsidies
voor instroom van
kansengroepen (voor KMO's
en VZW's)
Opleidings- en
begeleidingscheques (voor
individuele werknemers van
een organisatie)
Tewerkstellingspremie 50+
(voor KMO's en vzw's)
IBO: subsidie voor opleiding
van een werkzoekende in een
onderneming (voor KMO's en
VZW's)
Tussenkomst bij opleiding in
een VDABcompetentiecentrum (voor
KMO's en vzw's)
opdrachten van lokale
netwerken, gesubsidieerd
vanuit Brede School
opdrachten van scholen
gesubsidieerd vanuit Dynamo3
Pendelfonds: subsidies voor
verduurzaming woonwerkverkeer (ondernemingen
en vzw's)
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Begeleidend

Instrumentarium 
Subsidies

Kredieten / leningen

Kapitaalparticipaties

Fiscale stimuli

Steunverleners 
Subsidies voor natuur- en
mileu-educatieve projecten
(voor vzw's, ook als hun
doelstelling niet uitsluitend
leefmilieu of natuurbehoud
betreft)

Vlaams Energie Agentschap
(VEA) via energiedistributeurs

REG-premies: voor stimuleren
van rationeel energieverbruik
(KMO's, vzw's, zelfstandigen,
particulieren)

via VAL-I-PAC

subsidies voor KMO's die
selectief bedrijfsafval sorteren

LNE

Vlaams Departement voor
Leefmilieu, Natuur en Energie
(LNE)

federaal

federaal

13/07/2012

Coaching,
opleiding, …

Investeringskredieten:
banklening gecombineerd met
achtergestelde lening bij de
overheid (voor kleine
ondernemingen en
zelfstandigen)
Sociale maribel: vermindering
van RSZ-bijdragen voor
organisaties in de socioculturele sector
Belastingvrijstelling voor kleine
ondernemingen (voor
ondernemingen en vrije
beroepen met minder dan 11
werknemers, niet voor vzw's)

FOD Financiën

RVA

info & communicatie

Betaald educatief verlof

Participatiefonds

FOD Werkgelegenheid

Andere

Activa: werkuitkering voor
werkgevers die langdurig
werkzoekenden aanwerven
(voor KMO's en vzw's)
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legende
begeleidende maatregelen
voor culturele organisaties en kunstenaars
voor particuliere kunstenaars

voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector
niet bevraagd
voor alle juridische organisatiestructuren (bvba, vzw, …), ongeacht sector
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Financieel en fiscaal

Begeleidend

Instrumentarium 
Subsidies

Kredieten / leningen

Kapitaalparticipaties

kredieten, leningen
leningen

kapitaalparticipaties
kapitaalparticipaties
Risicokapitaal voor
ondernemingen (BAN
Vlaanderen)

Fiscale stimuli

Steunverleners 

EU

EU

andere

Internationaal

Andere

info & communicatie

Coaching,
opleiding, …

EU-subsidies voor
personeelskosten (voor vzw's
en ondernemingen)
EU-subsidies voor
opleidingskosten (voor vzw's
en ondernemingen)
EU-subsidies voor innovatie in
organisaties
EU-subsidies met oog op
internationaal netwerken,
samenwerken, …
EU-subsidies ikv levenslang
leren, kunsteducatie en
participatie
Subsidies van buitenlandse
overheden, instituten en
instellingen ter bevordering
van internationale uitwisseling
en netwerken

Brussel
Provincies
Steden en gemeenten
Banken
Family, friends & fools

Privé

Publiek-private investeerders

Projectrekening: systeem om
fiscaal voordeel te geven aan
schenkers die giften geven
(voor vzw of feitelijke
vereniging)

Non profit instellingen/fondsen

andere kunstenaars,
organisaties

13/07/2012
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