Financieringsreglement
geldig per 1 februari 2022

Beste lezer,
Voor u ligt het financieringsreglement van Brabant C als onderdeel van de Subsidieregeling
Hedendaagse cultuur Noord-Brabant (lees de originele tekst via de link op de website van de
provincie Noord-Brabant). Paragraaf 11, 12 en 13 van deze regeling betreffen de
aanvraagmogelijkheden voor financiering bij Brabant C.
In de hierna volgende pagina’s vindt u een uittreksel uit de Subsidieregeling hedendaagse
cultuur Noord-Brabant met de paragrafen 11, 12 en 13 van die regeling. Dit zijn de
paragrafen die de aanvraagmogelijkheden bij Brabant C betreffen. U kunt aan dit uittreksel
geen rechten ontlenen. De volledige en meest actuele versie van de Subsidieregeling
hedendaagse cultuur Noord-Brabant vindt u altijd op brabant.nl of via deze link.
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1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de
verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt verdeling van het nog beschikbare bedrag
plaats over de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 10.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidieontvanger maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden;
b. de subsidieontvanger zorgt voor communicatie aan makers over het bestaan en het gebruik van de subsidieregeling,
genoemd in artikel 10.6, onder b;
c. de subsidieontvanger maakt in de afgegeven subsidiebeschikking melding van het feit dat de verstrekte subsidie aan de
maker mede gefinancierd is door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant;
d. de subsidieontvanger zorgt voor een juiste naleving van de staatssteunregels.

Artikel 10.13 Prestatieverantwoording
1. Bij subsidies tot € 25.000, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is
verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een overzicht
van de afgegeven subsidiebeschikkingen met daarin weergegeven de subsidieontvanger en de verstrekte subsidie.
2. Bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is
voldaan door middel van een overzicht van de afgegeven subsidiebeschikkingen met daarin weergegeven de
subsidieontvanger en de verstrekte subsidie.

Artikel 10.14 Bevoorschotting en betaling
Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag. Het voorschot wordt in een
keer betaald.
Artikel 10.15 Evaluatie
Gedeputeerde Staten zenden in 2019 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de
werking van deze paragraaf in de praktijk.
§ 11
Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang
Artikel 11.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C: adviescommissie ingesteld op grond van artikel 82 van de Provinciewet;
b. algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (PbEU 2014, L 187), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;.
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c. Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
d. Brabantse cultuursysteem: gehele infrastructuur van partijen die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie,
beoefening of presentatie van kunst en cultuur;
e. Brabantse topsectoren: door de provincie Noord-Brabant tot speerpunt van beleid benoemde sectoren innovatie en
duurzaamheid;
f. cultureel ondernemerschap: vermogen om door de combinatie van competenties, instrumenten en samenwerkende
partijen optimaal kunstzinnig, cultureel, zakelijk en maatschappelijk rendement te halen uit culturele activiteiten;
g. nationaal belang: meerwaarde hebbend in Nederland;
h. toptalent: jongeren en volwassenen tot 35 jaar die beschikken over het potentieel om hun artistieke en creatieve talent
naar een hoog niveau te ontwikkelen en uit te oefenen en daar professioneel mee bezig te zijn.

Artikel 11.2 Doelgroep
Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen.
Artikel 11.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidie.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een:
a. een lening;
b. een combinatie van een lening en geldbedrag; of
c. een garantstelling.
3. De looptijd van de lening of het leningdeel, bedoeld in het tweede lid, onder a en b, eindigt maximaal 10 jaar na
subsidieverlening.
4. De looptijd van de garantstelling, bedoeld in het tweede lid, onder c, eindigt uiterlijk vier jaar na de subsidieverlening.
5. In afwijking van het tweede lid, onder c, worden subsidies in de vorm van een garantstelling naar rato omgezet naar
subsidie, indien de subsidieontvanger de investeringskosten niet of niet geheel kan terugverdienen en daardoor de van
derden ontvangen geldlening niet kan aflossen, doordat zich gedurende de looptijd van de garantstelling, bedoeld in het
vierde lid, een van de volgende omstandigheden voordoet:
a. lagere opbrengsten die de aanvrager, aantoonbaar middels een verslag van geleverde inspanningen, niet
aangerekend kunnen worden;
b. faillissement of surséance van betaling van de aanvrager.

Artikel 11.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste
nationaal belang.
Artikel 11.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;
b. het project zal starten binnen 16 weken na indiening van de volledige subsidieaanvraag;
c. voor het project reeds subsidie is verstrekt of is aangevraagd op grond van een andere paragraaf uit deze
subsidieregeling, met uitzondering van paragraaf 7 en 8;
d. de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 65.000;
e. de subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de algemene
groepsvrijstellingsverordening;
f. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de
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algemene groepsvrijstellingsverordening openstaat.

Artikel 11.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 11.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit:
1°. de creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en
2°. de betekenis voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant;
b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;
c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in:
1°. oorspronkelijkheid;
2°. zeggingskracht; en
3°. vakmanschap;
d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;
e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving;
f. het project sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om tot de top van de industriële kennis- en
innovatieregio’s te komen, waaraan in ieder geval wordt voldaan indien het project een aantoonbare verbinding met de
Brabantse topsectoren heeft;
g. de subsidieaanvrager is bereid zijn aanvraag mondeling toe te lichten voor de Adviescommissie cultuurprojecten Brabant
C;
h. de uitvoering van het project zal starten ten minste 16 weken na indiening van de volledige subsidieaanvraag;
i. de aanvraag om subsidie in de vorm van een lening of een leningdeel als bedoeld in artikel 11.3, tweede lid, onder a en
b, bedraagt ten minste 25% van de aangevraagde subsidie;
j. aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een sluitende begroting.

Artikel 11.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in
aanmerking.
2. Onder noodzakelijk en adequaat als bedoeld in het eerste lid, vallen ook de kosten die noodzakelijk zijn in verband met
het in tijd moeten verplaatsen van activiteiten als gevolg van het verbod op het organiseren van evenementen en kosten
als gevolg van te nemen corona maatregelen tot een maximum van € 83.000.
3. Voor de aanschaf van duurzame materiële goederen die ten behoeve van het project zijn aangeschaft, komen alleen
afschrijvingskosten tot een maximum van 20% per projectjaar voor subsidie in aanmerking.
4. Voor de aanschaf van software die ten behoeve van het project is aangeschaft, komen alleen afschrijvingskosten tot een
maximum van 33,33% per projectjaar voor subsidie in aanmerking.
5. [vervallen]

Artikel 11.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 11.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager;
b. structurele exploitatiekosten;
c. kosten ten behoeve van onroerende zaken;
d. kosten waarvoor de subsidieaanvrager reeds subsidie heeft ontvangen.
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Artikel 11.9 Aanvraagtijdvak
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van:
a. 3 juni 2019 tot en met 31 december 2019;
b. 2 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
c. 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
d. 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 11.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 11.4 vast op:
a. €2.625.000 voor de periode, genoemd in artikel 11.9, onder a;
b. €3.810.000 voor de periode, genoemd in artikel 11.9, onder b;
c. € 3.650.000 voor de periode, genoemd in artikel 11.9, onder c;
d. €3.000.000 voor de periode, genoemd in artikel 11.9, onder d.

Artikel 11.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 11.4, bedraagt:
a. 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500.000, indien het een subsidie betreft in de vorm van
een lening of lening en subsidie als bedoeld in artikel 11.3, tweede lid, onder a of b;
b. 80% van een door derden verstrekte geldlening tot een maximum van 30% van de subsidiabele kosten en tot een
maximum van € 1.500.000, indien het een subsidie betreft in de vorm van een garantstelling als bedoeld in artikel
11.3, tweede lid, onder c.
2. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 65.000 bedraagt, wordt de subsidie
niet verstrekt.

Artikel 11.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de
verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag
binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
4. De loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.
5. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris.
6. De eerst getrokken aanvraag, wordt als hoogste gerangschikt.
7. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.
8. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 11.13 Externe adviescommissie
Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 11.4 voor advies over artikel 11.6 voor aan de
Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C.
Artikel 11.14 Subsidieverlening
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1. De subsidie, bedoeld in artikel 11.4, wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de subsidieaanvrager binnen
26 weken na verlening een businessplan overlegt, dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. het businessplan beschrijft de inhoud van de plannen, de ambitie en de omgeving;
b. het businessplan geeft inzicht in wie de actoren zijn bij de plannen, de organisatie, het team en de juridische
structuur;
c. het businessplan bevat de aanpak, de tussentijdse mijlpalen en de planning;
d. het businessplan bevat een commerciële paragraaf, waarin de doelgroep, de propositie, de stakeholdersanalyse en
het marketingplan zijn uitgewerkt;
e. het businessplan bevat een voldoende financiële onderbouwing gedurende de looptijd van het project, een financiële
doorkijk na de projectperiode, een projectbegroting, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting, een recente
jaarrekening, een toelichting op de financiële paragraaf en een risicoanalyse;
f. het businessplan vormt voldoende onderbouwing voor de haalbaarheid van de plannen voor wat betreft de exploitatie,
de benodigde subsidie en de ontwikkeling van de terugbetaalcapaciteit;
g. de financiële haalbaarheid van het businessplan is aannemelijk.
2. Onverminderd het eerste lid, wordt de subsidie, bedoeld in artikel 11.4, verleend onder de opschortende voorwaarde dat
tussen de subsidieontvanger en de provincie Noord-Brabant een leningsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de
Awb, tot stand komt.
3. In de leningsovereenkomst, bedoeld in het tweede lid, en in de beschikking tot subsidieverlening wordt een regime voor
betaling van rente en aflossing van de lening dan wel afspraken met betrekking tot de garantstelling opgenomen.

Artikel 11.15 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidieontvanger verleent minimaal eenmaal per jaar medewerking aan uitwisseling van kennis en
praktijkervaring met betrekking tot deze regeling;
b. het project wordt binnen drie jaar na verlening van de subsidie afgerond met, op verzoek, een eenmalige
verlengingsmogelijkheid van maximaal drie jaar;
c. de subsidieontvanger maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden, in de vorm van
een reflectieverslag;
d. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
e. hij houdt ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening een administratie bij van aan
de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en
overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.
2. Een verzoek tot verlenging als bedoeld in het eerste lid, onder b, kan door de subsidieontvanger gemotiveerd worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten uiterlijk twee maanden voor de datum van het verstrijken van de termijn.
3. De subsidieontvanger van subsidie in de vorm van een lening of leningsdeel als bedoeld in artikel 11.3, tweede lid, onder
a en b, is verplicht de subsidie binnen tien jaar na verlening van de subsidie terug te betalen overeenkomstig het
terugbetalingsregime opgenomen in de leningsovereenkomst, bedoeld in artikel 11.14, tweede lid.

Artikel 11.16 Prestatieverantwoording
1. Bij subsidies van € 65.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is
voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. het reflectieverslag;
b. foto- of videomateriaal van het project;
c. bewijsstukken als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening waaruit de
gerealiseerde kosten blijken.
2. Bij subsidies van € 125.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de
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activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is
voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. het reflectieverslag;
b. foto- of videomateriaal van het project;
c. een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv;
d. een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel
a, onder 2˚, van de Asv.

Artikel 11.17 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van de verleende subsidie, indien deze is verstrekt in de
vorm van een geldlening als bedoeld in artikel 11.3, tweede lid, onder a en b.
2. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 95% van de verleende subsidie, indien deze is verstrekt in de vorm
van een geldbedrag als bedoeld in artikel 11.3, tweede lid, onder b.
3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot op de verleende subsidie, indien het een subsidie in de vorm van een
garantstelling betreft als bedoeld in artikel 11.3, tweede lid, onder c.
4. Gedeputeerde Staten verstrekken geen voorschot op het verleende subsidiebedrag, indien er sprake is van een gehele
of gedeeltelijke omzetting naar een subsidie als bedoeld in artikel 11.3, vijfde lid.
5. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.
6. Het voorschot, bedoeld in het tweede lid, wordt betaald in jaarlijkse termijnen, gedurende de looptijd van het project,
afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte.

Artikel 11.17a Vaststelling subsidies tot € 125.000
Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening stellen Gedeputeerde Staten subsidies tot
€ 125.000, in afwijking van artikel 13, tweede lid, van de Asv, vast op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.
Artikel 11.18 Evaluatie
Gedeputeerde Staten zenden in 2020 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking
van deze paragraaf in de praktijk.
§ 12
Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang
Artikel 12.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C: adviescommissie ingesteld op grond van artikel 82 van de Provinciewet;
b. algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij
bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (PbEU 2014, L 187), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;.
c. Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
d. Brabantse cultuursysteem: gehele infrastructuur van betrokken partijen die zich bezighoudt met de ontwikkeling,
productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur;
e. nationaal belang: meerwaarde hebbend in Nederland.

Artikel 12.2 Doelgroep
https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr410043_28
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Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen.
Artikel 12.3 Subsidievorm
1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidie.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 12.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:
a. de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject;
b. de innovatie van een bestaand cultuurproject;
c. validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten.

Artikel 12.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;
b. het project zal starten binnen 16 weken na indiening van de volledige subsidieaanvraag;
c. voor het project reeds subsidie is verstrekt of is aangevraagd op grond van een andere paragraaf uit deze
subsidieregeling, met uitzondering van paragraaf 7 en 8;
d. de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 25.000;
e. de aangevraagde subsidie meer bedraagt dan € 64.999;
f. de subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de algemene
groepsvrijstellingsverordening;
g. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de
algemene groepsvrijstellingsverordening openstaat.

Artikel 12.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 12.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is gericht op:
1°. de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject;
2°. de innovatie van een bestaand cultuurproject;
3°. validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten;
b. het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door:
1°. activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen;
2°. een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers
sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en
3°. innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te bevorderen
c. het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de volgende vereisten van een project als bedoeld in paragraaf 11
van deze subsidieregeling:
1°. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval blijkend uit de creatie
van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter en blijkend uit de betekenis voor de
ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant;
2°. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang;
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3°. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en
vakmanschap;
4°. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap;
5°. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving;
d. aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een sluitende en realistische begroting.

Artikel 12.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in
aanmerking.
2. Voor de aanschaf van duurzame materiële goederen die ten behoeve van het project zijn aangeschaft, komen alleen
afschrijvingskosten tot een maximum van 20% per projectjaar voor subsidie in aanmerking.
3. Voor de aanschaf van software die ten behoeve van het project is aangeschaft, komen alleen afschrijvingskosten tot een
maximum van 33,33% per projectjaar voor subsidie in aanmerking.
4. [vervallen]

Artikel 12.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 12.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager;
b. structurele exploitatiekosten;
c. kosten van onroerende zaken;
d. kosten waarvoor de subsidieaanvrager reeds subsidie heeft ontvangen.

Artikel 12.9 Aanvraagtijdvak
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van:
a. 3 juni 2019 tot en met 31 december 2019;
b. 2 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
c. 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021;
d. 3 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 12.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 12.4 vast op:
a. € 585.000 voor de periode, genoemd in artikel 12.9, onder a;
b. € 390.000 voor de periode, genoemd in artikel 12.9, onder b;
c. € 650.000 voor de periode, genoemd in artikel 12.9, onder c;
d. €500.000 voor de periode, genoemd in artikel 12.9, onder d.

Artikel 12.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 12.4, bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van
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€ 64.999.
2. Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de subsidie
niet verstrekt.
3. [vervallen]

Artikel 12.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de
verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag
binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
4. De loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.
5. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris.
6. De eerst getrokken aanvraag, wordt als hoogste gerangschikt.
7. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.
8. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 12.13 Externe adviescommissie
Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 12.4 voor advies over artikel 12.6 voor aan de
Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C.
Artikel 12.14 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidieontvanger verleent minimaal eenmaal per jaar medewerking aan uitwisseling van kennis en
praktijkervaring met betrekking tot deze regeling;
b. de subsidieontvanger maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden, in de vorm van
een reflectieverslag;
c. het project wordt binnen drie jaar na verlening van de subsidie afgerond met, op verzoek, een eenmalige
verlengingsmogelijkheid van maximaal drie jaar;
d. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
e. hij houdt ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening een administratie bij van aan
de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en
overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.
2. Een verzoek tot verlenging als bedoeld in het eerste lid, onder c, kan door de subsidieontvanger gemotiveerd worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten uiterlijk twee maanden voor de datum van het verstrijken van de termijn.
4. In afwijking van het bepaalde genoemd in het eerste lid, onder c

Artikel 12.15 Prestatieverantwoording
Bij de aanvraag tot subsidievaststelling toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend,
zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. het reflectieverslag;
b. foto- of videomateriaal van het project;
c. bewijsstukken als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening waaruit de
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gerealiseerde kosten blijken.

Artikel 12.16 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 90% van het verleende subsidiebedrag.
2. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 12.16a Vaststelling subsidie
Gedeputeerde Staten stellen de subsidie ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening vast
op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.
Artikel 12.17 Evaluatie
Gedeputeerde Staten zenden in 2020 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking
van deze paragraaf in de praktijk.
§ 13
Matching impactprojecten
Artikel 13.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C: adviescommissie ingesteld op grond van artikel 82 van de Provinciewet;
algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard
(PbEU 2014, L 187), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;
Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
culturele instelling: organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en
cultuur;
nationaal belang: meerwaarde hebbend in Nederland.
Artikel 13.2 Doelgroep
1. Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:
a. privaatrechtelijke rechtspersonen met uitzondering
van culturele instellingen;
b. publiekrechtelijke rechtspersonen;
c. een samenwerkingsverband van een of meer van de onder a en b genoemde doelgroepen.
2. Indien een samenwerkingsverband als bedoeld in het eerste lid, onder c, geen rechtspersoonlijkheid bezit:
a. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; en
b. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, blijkend uit een
samenwerkingsverklaring.

Artikel 13.3 Subsidievorm
https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr410043_28

Pagina 38 van 43

Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant

01-02-2022 13:54

1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.
2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een:
a. een geldbedrag, indien de aanvrager of de privaatrechtelijke financiers aan het project een bijdrage leveren in de
vorm van een geldbedrag;
b. een lening, indien de aanvrager of de privaatrechtelijke financiers aan het project een bijdrage leveren in de vorm van
een lening; of
c. een combinatie van een lening en geldbedrag, indien de aanvrager of de privaatrechtelijke financiers aan het project
een bijdrage leveren zowel in de vorm van een geldbedrag als van een lening.
3. De looptijd van de lening of het leningsdeel, bedoeld in het tweede lid, onder b en c, eindigt maximaal 10 jaar na
subsidieverlening.

Artikel 13.4 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste
nationaal belang die bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
Artikel 13.5 Weigeringsgronden
Subsidie wordt geweigerd indien:
a. reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;
b. het project zal starten binnen 12 weken na indiening van de volledige subsidieaanvraag;
c. voor het project reeds subsidie is verstrekt of is aangevraagd op grond van een andere paragraaf uit deze
subsidieregeling met uitzondering van paragraaf 7 en 8;
d. de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 40.000;
e. de subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de algemene
groepsvrijstellingsverordening;
f. ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de
algemene groepsvrijstellingsverordening openstaat.

Artikel 13.6 Subsidievereisten
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 13.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:
a. het project is van hoge culturele kwaliteit met onderscheidend vermogen op ten minste nationaal niveau, waarvoor ten
minste nationaal belangstelling van afnemers, vakgenoten en vakpers mag worden verwacht, tot uitdrukking komend in:
1°. oorspronkelijkheid;
2°. zeggingskracht; en
3°. vakmanschap;
b. het project draagt bij aan een duurzame oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk, in ieder geval blijkend uit:
1°. een onderbouwing, waaruit blijkt welke duurzame impact op de samenleving de aanvrager nastreeft;
2°. een omschrijving van de nagestreefde projectresultaten en een onderbouwing hoe die tot de beoogde impact leiden;
3°. een omschrijving van partijen die direct en indirect belang hebben bij de projectresultaten;
4°. een omgevingsanalyse en marktstrategie;
5°. een onderbouwing waarom voor deze oplossing ten minste nationaal belangstelling uit het betreffende vakgebied mag
worden verwacht;
c. het project draagt bij aan een duurzame samenwerking van privaatrechtelijke rechtspersonen, culturele instellingen en
publiekrechtelijke rechtspersonen, blijkend uit:
1°. de betrokkenheid bij de uitvoering van het project van een of meer organisaties uit het betreffende maatschappelijke
domein; of
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2°. het leveren van een financiële bijdrage door een of meer organisaties uit het betreffende maatschappelijke domein; en
3°. de gecommitteerde financiële bijdrage van ten minste een privaatrechtelijke rechtspersoon, indien de aanvrager een
publiekrechtelijke rechtspersoon is;
d. door een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen wordt een bijdrage van ten minste € 40.000 geleverd;
e. de subsidieaanvrager is bereid zijn aanvraag mondeling toe te lichten voor de Adviescommissie cultuurprojecten Brabant
C;
f. de uitvoering van het project zal starten ten minste 12 weken na indiening van de volledige subsidieaanvraag;
g. aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
1°. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;
2°. een sluitende begroting.

Artikel 13.7 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in
aanmerking.
2. In afwijking van het eerste lid komen:
a. voor de aanschaf van duurzame materiële goederen die ten behoeve van het project zijn aangeschaft, alleen
afschrijvingskosten tot een maximum van 20% per projectjaar voor subsidie in aanmerking;
b. voor de aanschaf van software die ten behoeve van het project is aangeschaft, alleen afschrijvingskosten tot een
maximum van 33,33% per projectjaar voor subsidie in aanmerking.

Artikel 13.8 Niet subsidiabele kosten
In afwijking van artikel 13.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager;
b. structurele exploitatiekosten;
c. kosten ten behoeve van onroerende zaken;
d. kosten waarvoor de subsidieaanvrager reeds subsidie heeft ontvangen.

Artikel 13.9 Aanvraagtijdvak
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022.
Artikel 13.10 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 13.9, vast op € 500.000.
Artikel 13.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 124.999.
2. De hoogte van de subsidie bedraagt nooit meer dan de bijdrage die door een privaatrechtelijke rechtspersoon of
rechtspersonen wordt geleverd.
3. Indien toepassing van het eerste en tweede lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 40.000 bedraagt, wordt de
subsidie niet verstrekt.

Artikel 13.12 Verdeelcriteria
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
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2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de
verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.
3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag
binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
4. De loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.
5. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris.
6. De eerst getrokken aanvraag, wordt als hoogste gerangschikt.
7. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.
8. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 13.13 Externe adviescommissie
Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 13.4 voor advies over artikel 13.6 voor aan de
Adviescommissie cultuurprojecten Brabant C.
Artikel 13.14 Subsidieverlening
1. Indien de subsidie, bedoeld in artikel 13.4, wordt verleend in de vorm van een lening of een leningsdeel wordt deze
verleend onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en de provincie Noord-Brabant een
leningsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb, tot stand komt.
2. In de leningsovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, en in de beschikking tot subsidieverlening wordt een regime voor
betaling van rente en aflossing van de lening opgenomen.

Artikel 13.15 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:
a. de subsidieontvanger verleent minimaal eenmaal per jaar medewerking aan uitwisseling van kennis en
praktijkervaring met betrekking tot deze regeling;
b. het project wordt binnen drie jaar na verlening van de subsidie afgerond met, op verzoek, een eenmalige
verlengingsmogelijkheid van maximaal drie jaar;
c. de subsidieontvanger maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden, in de vorm van
een reflectieverslag;
d. de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;
e. de subsidieontvanger houdt ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening een
administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder
b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.
2. Een verzoek tot verlenging als bedoeld in het eerste lid, onder b, kan door de subsidieontvanger gemotiveerd worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten uiterlijk twee maanden voor de datum van het verstrijken van de termijn.
3. De subsidieontvanger van subsidie in de vorm van een lening of leningsdeel als bedoeld in artikel 13.3, tweede lid, onder
b en c, is verplicht de subsidie binnen tien jaar na verlening van de subsidie terug te betalen overeenkomstig het
terugbetalingsregime opgenomen in de leningsovereenkomst, bedoeld in artikel 13.14, tweede lid.

Artikel 13.16 Prestatieverantwoording
De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend,
zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:
a. het reflectieverslag;
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b. foto- of videomateriaal van het project;
c. bewijsstukken als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening waaruit de
gerealiseerde kosten blijken.

Artikel 13.17 Bevoorschotting en betaling
1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 95% van de verleende subsidie, indien deze is verstrekt in de vorm
van een geldbedrag als bedoeld in artikel 13.3, tweede lid, onder a.
2. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van de verleende subsidie, indien deze is verstrekt in de
vorm van een lening of leningsdeel als bedoeld in artikel 13.3, tweede lid, onder b en c.
3. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt betaald in jaarlijkse termijnen, gedurende de looptijd van het project,
afhankelijk van de liquiditeitsbehoefte.
4. Het voorschot, bedoeld in het tweede lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 13.18 Vaststelling subsidies
Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening stellen Gedeputeerde Staten subsidies, in
afwijking van artikel 13, tweede lid, van de Asv, vast op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.
Artikel 13.19 Evaluatie
Gedeputeerde Staten zenden in 2023 en vervolgens telkens na vier jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking
van deze paragraaf in de praktijk
§ 14 Slotbepalingen

Gedeputeerde Staten zenden in 2018 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de
werking van deze regeling in de praktijk.
Artikel 14.2 Intrekking
De Subsidieregeling infrastructuur professionele kunsten Noord-Brabant wordt ingetrokken.
Artikel 14.3 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt
geplaatst.
Artikel 14.4 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.
Ondertekening
’s-Hertogenbosch, 31 mei 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
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