Internationale regelingen Vlaamse cultuurfondsen

Fonds
Kunsten & Erfgoed

Kunsten en Erfgoed
Cultureel-erfgoed
decreet

Doelstelling

Regelingen m.b.t. internationalisering

- Het decreet is open en 
samenhangend kader 
voor alle kunstvormen.
Een globale benadering
van alle kunsten, met
het oog op meer
transparantie en
objectiviteit.
- Administratieve
vereenvoudiging van de
regelgeving,
rechtszekerheid voor
sectoren.
- Gelijkberechtiging van
de verschillende
artistieke disciplines
d.m.v. onder andere een
- uniforme
subsidieregeling
(projectmatig of voor de
werking).
- Ondersteuning van
internationale
initiatieven, kunst
educatieve of sociaalartistieke projecten,
publicaties en
steunpunten
- Letteren (via het VFL) en
audiovisuele kunsten
(via het VAF) zijn hierop
uitgezonderd

Internationale projectsubsidies
Voor de ondersteuning van organisaties en individuen,
zoals internationale tournees, coproducties,
tentoonstellingen en uitwisselingen

- Decreet voor

ondersteuning en
subsidiëring van het
cultureelerfgoedlandschap in
Vlaanderen door de
Vlaamse Gemeenschap.

- Nadruk op

Projectsubsidie internationale projecten
Voor internationale projecten kunnen Vlaamse en
buitenlandse organisaties een projectsubsidie aanvragen
met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het
cultureel erfgoed.

Voorbereiding Europees subsidieprogramma
Om de kunstensector aan te moedigen om aanvragen voor
Europese subsidiesdossiers in te dienen, kan er financiële
steun voor de internationale voorbereidingskosten
gegeven worden. De aanvragen moeten rechtstreeks met
de Vlaamse deelname te maken hebben en prioritair zijn
de reis- en verblijfskosten.
Internationale werkverblijven
Vergoeding voor kunstenaars of leden van
kunstorganisaties om gedurende een periode in een
buitenlandse residentie te werken.
Internationale netwerken
Verenigingen Vlaamse en internationale organisatie of
leden die rond eenzelfde thema werken. Het moet hierbij
kaan om de uitwisseling of opbouw van kennis over een
bepaald thema of een bepaalde sector. Ook moet het
bijdragen tot een internationaal cultuurbeleid. Aanvragen
moet gevestigd zijn in Vlaanderen of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Tegemoetkoming reis-, verblijf- en transportkosten
Vlaamse deelnemers (kunstenaars, critici, curatoren,
bemiddelaars of organisaties) aan initiatieven in het
buitenland kunnen een aanvraag tot vergoeding indienen
voor actieve deelname.
Subsidies vertalingen van teksten
Voor de vertaling zowel teksten naar het Nederlands als
uit het Nederlands naar andere talen kan een subsidie
aangevraagd worden indien deze: een interessante
bijdrage levert over het artistieke gebeuren in Vlaanderen;
relevante informatie over nieuwe ontwikkelingen in het
culturele veld in Vlaanderen betreffen of het voor het
publiek toegankelijke gemaakt worden via publicatie en
andere communicatiemiddelen. Voor literaire vertalingen
dient men een aanvraag bij het VFL in.

Subsidies voor cofinanciering
Organisaties die een werkingssubsidie van de Vlaamse

Internationale regelingen Vlaamse cultuurfondsen
ondersteuning
organisaties en de
bescherming van
cultureel erfgoed
- Immaterieel en
roerend erfgoed

Agentschap Sociaal
Cultureel Werk voor
Volwassenen en Jeugd

Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF)

- Stimuleren van een rijk
en gedifferentieerd
aanbod aan sociaalculturele activiteiten
die op nietcommerciële basis
worden georganiseerd
- Bevorderen van de
algemene ontwikkeling
van alle burgers kinderen, jongeren en
volwassenen.
- Verhogen van de
maatschappelijke en
culturele participatie

- Professionalisering van
de audiovisuele
creatiesector in
Vlaanderen.
- Talent opsporen en
doorgroeimogelijkhede
n bieden.
- De audiovisuele
creatiesector meer
zichtbaarheid geven en
creaties de weg naar
hun publiek helpen
vinden.
- Drie pijlers: Vorming
en onderzoek, Creatie
en Promotie

overheid ontvangen kunnen een projectsubsidie
voor cofinanciering aanvragen. Deze cofinanciering wordt
door een internationale instantie vereist voor de
uitvoering van een internationaal project.
Internationaal competentieontwikkeling
Subsidie voor de medewerkers van op Vlaams niveau
gesteunde musea en van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
met als doel om ervaring en contacten in het buitenland
op te doen.
Reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven
Actoren binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaalcultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse
Gebarentaal, circus en het lokaal cultuurbeleid kunnen
subsidie voor de reis- en verblijfkosten krijgen. Hierbij kan
het gaan om een studiereis, actieve deelname aan een
buitenlands congres, bilaterale samenwerking of een
overleg met internationale partners ter voorbereiding op
de aanvraag van een Europese subsidie.
Internationale projecten
In het kader van het Amateurkunstendecreet kan er
subsidie worden aangevraagd voor de organisatie of
deelname van een internationale evenement of congres.
Internationale spreiding van een circusproductie
Circuskunstproducties die deelnemen aan een buitenlands
evenement of festival met een internationale uitstraling
kunnen hiervoor vergoeding krijgen.
Internationale bijscholing/voorgezette opleiding als
circuskunstenaar
Voor professionele circuskunstenaars.
Studie- en werkbeurzen
Ter ondersteuning van een (inter)nationale opleiding of
stage door audiovisuele professionals. Hieronder vallen
geen basisopleidingen.

Promotiesteun buitenland
Promotiesteun is bestemd voor de ondersteuning van de
promotie van een audiovisuele productie. Hieronder vallen
activiteiten die verbonden zijn aan festivals en
evenementen in het buitenland. Geldt alleen voor
majoritair Vlaamse projecten. Zie op de site de lijst met
festivals die in aanmerking komen.
Tussenkomst reiskosten
Transportkosten van en naar festivals kunnen bovenop de
promotiekosten via een aparte regeling vergoed worden.
Zie op de site de lijst met festivals die in aanmerking
komen.
Premies voor buitenlandse distributie
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Vlaams Fonds voor de
Letteren (VFL)

- Ondersteuning van de
Nederlandstalige
letteren
- Ondersteuning van de
vertaling in en uit het
Nederlands van literair
werk
- Bijdrage tot de
verbetering van de
sociaaleconomische
positie van Vlaamse
auteurs en vertalers

Om de internationale distributie te verbreden en de
marktmogelijkheden van majoritair Vlaamse
filmproducties (live-actionfilms, documentaires en
animatie) te verbeteren, kan een bioscooprelease in
specifieke territoria buiten de thuismarkt ondersteund
worden.
Reisbeurzen
Deze beurs biedt literaire auteurs, stripauteurs,
illustratoren en literaire vertalers naar het Nederlands de
mogelijkheid in het buitenland relevant onderzoek te doen
voor de publicatie van nieuw werk of een vertaling in
boekvorm of voor een nieuw theaterstuk. Het is een
tussenkomst in de reiskost voor een reis naar het
buitenland. In uitzonderlijke gevallen kan de reisbeurs ook
een deel van de verblijfskosten dekken. Een reisbeurs
bedraagt maximaal 500 euro. Een auteur of vertaler kan
per kalenderjaar in totaal voor maximaal 1.000 euro aan
reisbeurzen ontvangen.
Vertaalsubsidie
De vertaalsubsidie geeft aan buitenlandse uitgevers de
kans om makkelijker een vertaling van een Vlaamse auteur
uit te geven. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de
vertaalkosten. In het geval van klassieke proza of poëzie,
kan de volledige vertaling gedekt worden.
Vertaalsubsidie geïllustreerde boeken
Voor de publicatie van uitzonderlijke Vlaamse strips of
prentboeken in het buitenland kan een speciale
vertaalsubsidie aangevraagd worden. Hierbij worden
zowel de vertaalkosten gedekt en worden extra
inspanningen mogelijk gemaakt voor promotie,
kwaliteitsvolle productie en actieve distributie.
Vertaalsubsidie poëzie
Voor de publicatie van Vlaamse poëzie in het buitenland
zijn speciale subsidies beschikbaar voor buitenlandse
uitgevers. Dit zijn combinaties van een vertaal- en
productiesubsidie om naast de vertaling extra
inspanningen als promotie en distributie mogelijk te
maken.
Vertaalsubsidie toneelteksten
Met deze vertaalsubsidie wil men de publicatie van
vertalingen van literaire toneelteksten bevorderen en de
presentatie en opvoering van die teksten in het
professionele circuit in het buitenland stimuleren. Deze
subsidie kan naast buitenlandse uitgevers en tijdschriften
ook aangevraagd worden door buitenlandse of Vlaamse
theatergezelschappen en organisatoren.
Productiesubsidie
Uitgevers in landen met economische moeilijkheden
kunnen om de kosten te dragen van de productie, de
distributie en de promotie van een vertaald boek een
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productiesubsdie aanvragen. Deze subsidie wordt op 31
december 2014 stopgezet.
Auteursbezoeken
Auteurs (literaire auteurs, stripauteurs, illustratoren en
vertalers) en buitenlandse organisatoren kunnen voor
internationale auteursbezoeken maximaal 500 euro
subsidie krijgen.

Cultuurinvest

Design Vlaanderen

Flander Investment &
Trade

iMinds
(voorheen
Interdisciplinary
institure for Broadband
Technology)
Agentschap voor
Innovatie door
Wetenschap en
Technologie
(IWT)
Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek
(FWO)

- investeert in de
culturele en creatieve
industrie d.m.v.
achtergestelde
leningen en
kapitaalparticipaties.
- Streeft naar meer
ondernemerschap in
de culturele en
creatieve sector in
Vlaanderen.
- promoot hedendaags
design uit Vlaanderen,
- ondersteunt groei
Vlaamse vormgevers en
- stimuleert bedrijven en
overheden om design
in te voeren in werking.
- onderdeel van het
Agentschap
Ondernemen
- agentschap van de
Vlaamse overheid voor
internationaal
ondernemen
- onafhankelijke
onderzoeksinstelling
dat innovatie binnen
de ICT stimuleert in
opdracht van de
Vlaamse overheid.
- overheidsagentschap
dat innovatie in
Vlaanderen
ondersteund

Investeert alleen in Vlaamse KMO’s en VZW’s en niet in
projecten.

- ondersteunt
wetenschappelijk
onderzoek
- stimuleert
internationale
samenwerking
- pleit voor gelijke
kansen

Internationale mobiliteit
Voor de deelname aan een internationale workshop of
cursus. Financiering van de verplaatsingskosten.

Design Vlaanderen Subsidies
Ondersteunen verschillende projecten omtrent
ontwerpers (erkend door Design Vlaanderen) en
organisaties die met deze ontwerpers werken.
Bijvoorbeeld ook voor logies in het buitenland

Subsidies voor internationaal ondernemen
Voor Vlaamse KMO’s of als grote Vlaamse ondernemingen

Art & D-projecten
Stimuleert onderzoek tussen kunstenaars en onderzoekers
en biedt gedurende 1 jaar subsidie op een kunstzinnig ICTproject op te zetten. Staat open voor internationale
kunstenaars.
Subsidies
Heeft verschillende subsidieprogramma’s, waaronder een
aantal voor internationale samenwerking.

Internationale samenwerking
Voor de uitwisseling van onderzoekers op internationaal
niveau en samenwerking voor onderzoeksprojecten.
Internationale contacten
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Ondersteuning van de coördinatie van internationale
samenwerkingsverbanden, wetenschappelijke
bijeenkomsten en onderzoeksgemeenschappen.
SABAM

Koning
Boudewijnstichting
(particulier)
Nationale Loterij
(particulier)

- de Belgische Vereniging
van Auteurs,
Componisten en
Uitgevers. Gaat over
het innen, verdelen,
administreren en
beheren van alle
auteursrechten in
België en in landen
waarmee een
overeenkomst gesloten
is.
- Ondersteunen en
beschermen van
Belgische muziek en
kunst d.m.v. onder
andere beurzen.
- steunt projecten voor
een betere
samenleving

SABAM Cultuur
Ondersteuning van projecten en evenementen voor
Belgische muziek, cultuur en kunst. Ondersteund de
promotie, verspreiding, ontwikkeling, bescherming en
verdediging van ervan. Steunen ook projecten in het
buitenland.

- humanitair
engagement
nadrukkelijk aanwezig. Ondersteuning
talentontwikkeling,
startende bedrijven,
minderbedeelden en
projecten.

Subsidies
Geven subsidies voor o.a. evenementen en projecten,
waaronder voor internationale tentoonstellingen.

ARTIS - Beurzen audiovisueel
Er zijn vier beurzen voor de audiovisuele sector. Een
hiervan is een promotiebeurs voor internationale
filmfestivals.

Doet jaarlijks oproepen voor verschillende thema’s,
waaronder ook weleens internationaal. Op dit moment
zijn er echter geen relevante oproepen.

