
Eerste periode om subsidie aan te vragen

Tweede periode om subsidie aan te vragen

15 maart:        

16 maart:      

16 maart:   
     

19 maart:       

19 maart:        

30 juni:        

31 augustus:   

Eerste periode om subsidie aan te vragen 
voor acute betalingsnood

15 maart:       

18 maart: 
       

23 maart:    
    
 
24 maart:        

13 april:           

21 april:           

29 april:           

14 mei:             

1 juni:              

10 juni:            

15 juli:    
       
1 augustus:    

Eerste periode om subsidie aan te vragen 
voor weerbaar en wendbaar

Opsomming relevante data 
Tĳdelĳke subsidieverordening Covid-19

1 augustus:  
 

9 augustus:  

9 augustus:  

31 augustus: 

30 september: 

1 augustus:
  
5 augustus:  

17 augustus: 

31 augustus: 

15 september: 

30 september: 

1 december:  

Tweede periode om subsidie aan te 
vragen voor acute betalingsnood

Tweede periode om subsidie aan te vragen voor 
kleinschalige projecten weerbaar en wendbaar

De informatiesessies zullen digitaal plaatsvinden.Voor meer informatie kunt u kĳken op: www.enschede.nl/cultuursteuncorona
 

opening aanvraagperiode kleinschalige 
projecten.
informatiebĳeenkomst kleinschalige 
projecten weer- en wendbaar tweede 
periode van 19:30uur tot 22:00uur.
spreekuur kleinschalige projecten weer- en 
wendbaar tweede periode van 19:30uur tot 
22:00uur.
laatste mogelĳkheid om een aanvraag in te 
dienen voor een kleinschalig project 
weerbaar en wendbaar.

pitch workshop kleinschalige projecten van 
19:30uur tot 22:00uur.
pitch event kleinschalige projecten van 
19:30uur tot 22:00uur.

uiterlĳk beslissing B&W kleinschalige 
projecten weer- en wendbaar tweede 
periode.

opening aanvraagperiode acute nood 
gesubsidieerde instellingen

informatiebĳeenkomst acute nood 
gesubsidieerde instellingen van 19:00uur tot 
20:30uur
informatiebĳeenkomst acute nood 
niet-gesubsidieerde instellingen van 20:30uur 
tot 22:00uur

laatste mogelĳkheid om een aanvraag in te 
dienen als 
niet-gesubsidieerde instelling. 

laatste mogelĳkheid om een aanvraag in te 
dienen als 
gesubsidieerde instelling.

opening aanvraagperiode 

1e informatiebĳeenkomst kleinschalige 
projecten weer- en wendbaar van 19:30uur tot 
22:00uur.
informatiebĳeenkomst eenjarige grootschalige 
projecten weer- en wendbaar van 19:30uur tot 
22:00uur. 
2e informatiebĳeenkomst kleinschalige 
projecten weer- en wendbaar van 19:30uur tot 
22:00uur.

1e spreekuur kleinschalige projecten weer- en 
wendbaar van 19:30uur tot 22:00uur.
spreekuur eenjarige en grootschalige projecten 
weer- en wendbaar van 19:30uur tot 22:00uur.
2e spreekuur kleinschalige projecten weer- en 
wendbaar van 19:30uur tot 22:00uur.

laatste mogelĳkheid om een aanvraag in te 
dienen voor voorstellen weer- en wendbaar 
eerste periode.

pitch workshop voor kleinschalige projecten 
van 19:30uur tot 22:00uur.
pitch event voor kleinschalige projecten van 
19:30uur tot 22:00uur.

uiterlĳk beslissing B&W eenjarige en 
grootschalige projecten weer- en wendbaar.
uiterlĳk beslissing B&W kleinschalige 
projecten weer- en wendbaar eerste periode. 

opening aanvraagperiode 

informatiebĳeenkomst acute nood gesubsidi-
eerde instellingen van 19:00uur tot 20:30uur

informatiebĳeenkomst acute nood niet-ge-
subsidieerde instellingen van 20:30uur tot 
22:00uur.

informatiebĳeenkomst acute nood gesubsidi-
eerde instellingen van 13:00uur tot 14:30uur

informatiebĳeenkomst acute nood niet-ge-
subsidieerde instellingen van 14:30uur tot 
16:00uur.

laatste mogelĳkheid om een aanvraag in te 
dienen als 
gesubsidieerde instelling.

laatste mogelĳkheid om een aanvraag in te 
dienen als 
niet-gesubsidieerde instelling.


