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Verordening 

ondersteuning 

culturele sector

Weerbaar en wendbaar 
GEMEENTE ENSCHEDE

Opbouw presentatie

 Waarom de Tijdelijke subsidieverordening Covid 19?

 Wat houdt het onderdeel Weerbaar en Wendbaar in?

 Hoe verloopt het proces?

 Wat zijn de beschikbare financiële middelen?

 Wie kunnen subsidie aanvragen?

 Hoe doe ik een aanvraag en wat stuur ik op?

 Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld? 

 Welke ondersteuning kan ik krijgen?

 Vragen?
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Waarom de Tijdelijke subsidieverordening Covid 19

De culturele sector is hard getroffen door de lockdowns

Het Rijk heeft ter compensatie extra financiële middelen beschikbaar gesteld: € 2.914.000,-

Enschede zet dit geld, na onderzoek, in op:

- Het opheffen van acute betalingsnood;

- Het ondersteunen van amateurkunstverenigingen;

- Het financieren van projecten gericht op het vergroten van de wend- en weerbaarheid.

Wat is Weer- en Wendbaar?

De culturele sector in de gemeente Enschede beter bestand maken tegen maatschappelijke 

veranderingen die een negatieve invloed op de bedrijfsvoering kunnen hebben.

Én innovatie:

• Combinatie van digitale en fysieke programmering;

• Flexibiliteit door meer eigen producties en lokaal/regionaal aanbod;

• Breed bereik van publiek (jeugd, families, ouderen);

• Verbinding met andere sectoren;

• Keten van talentontwikkeling.

We maken onderscheid tussen:

- Kleinschalige projecten (minder dan € 10.000,-);

- Eenjarige projecten (tussen € 10.000,- en € 45.000,-);

- Grootschalige projecten (tussen € 45.000,- en € 100.000,-)
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Hoe verloopt het proces?

Vandaag gaat het om kleinschalige projecten tot € 10.000,-

Twee aanvraagperiodes: - Van 15 maart tot en met 14 mei;

- Van 1 augustus tot en met 31 augustus.

- Let op: Tenderprocedure;

- Loting

- Ingelote aanvragers 1 tot en met 15 : 

- workshop (1 juni 2021)

- Pitchevent (10 juni 2021)

- Deelnemers aan het pitchevenement beoordelen elkaars plannen

Beschikbare financiële middelen

Kleinschalige projecten kent twee tijdvakken Beschikbaar bedrag 

- 15 maart tot 15 mei 2021  € 84.500,-

- 1 augustus tot 1 september 2021 € 84.500,-

Let op: - Tenderprocedure;

- Onvolledige aanvragen kunt u aanvullen tot en met 14 mei 2021;

- U kunt een pre-test laten doen (1 mei 2021).
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Wie kunnen aanvragen?

U kunt een aanvraag doen indien u:

• Gevestigd bent in Enschede;

• Een kort, vernieuwend project heeft dat minder kost dan € 10.000,-;

• Culturele instelling bent of ontvanger van een subsidie in 2020 of 2021(SV Culturele 

activiteiten Enschede 2014);

• Amateurkunstvereniging bent;

• ZZP-er uit Enschede bent, al minstens twee jaar werkzaam in de culturele sector.

Wat is er nodig voor een 

aanvraag?

Aanvragen kan eenvoudig via www.enschede.nl/kleinschalig-project

Link naar het digitale aanvraagformulier.

U vult hier in:

- Algemene gegevens

- Let op: penvoerder / samenwerkingsverband;

- Indieningsvereisten;

- Subsidievoorwaarden;

- Financiering;

- Bijlagen .

http://www.enschede.nl/kleinschalig-project


8-4-2021

5

Algemene gegevens

• Naam; 

• Rechtspersoon;

• Samenwerkingsverband / penvoerderschap;

Let op: Zet Uw Handtekening !

Indieningsvereisten en 

subsidievoorwaarden

Verplichte onderdelen:

• Samenwerking met andere sectoren, zoals onderwijs, bedrijfsleven en de zorg;

• Co-financiering (minimaal 20%);

• Inzet vrijwilligers;

• Uw project moet starten in 2021.

Voor co-financiering kunnen ook door vrijwilligers gewerkte uren worden gerekend (€ 35,-

per uur) of sponsorgelden.
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Financiering

Verplichte onderdelen:

• Gevraagd subsidiebedrag;

• Start en einde projectperiode.

Let op: u kunt voor dezelfde subsidiabele activiteit maximaal één subsidie ontvangen

Wat moet ik opsturen?

Verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier:

• Activiteitenplan (verplicht);

• Losse projectbegroting (optioneel). U kunt het excelformulier gebruiken op 

www.enschede.nl/kleinschalig-project ;

• Samenwerkingsovereenkomst (verplicht voor penvoerders);

• Uittreksel KvK (verplicht voor ZZP’ers);

• Projectenoverzicht afgelopen 2 jaar (verplicht voor ZZP’ers).



8-4-2021

7

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Deelnemers aan het pitchevent beoordelen uw plan op:

1. Duidelijkheid van de probleemstelling;

2. Duidelijkheid van de projectomschrijving;

3. Mate waarin het project bijdraagt aan weer- en wendbaarheid van de aanvrager;

4. Mate van samenwerking met partijen binnen en buiten de culturele sector;

5. Haalbaarheid van het project en daarmee de beoogde resultaten.

Per criterium worden punten toegekend en voor 3). en 4). is de wegingsfactor van de 

punten 2.

Welke ondersteuning kan ik krijgen ?

U kunt dadelijk vragen stellen of u stelt uw vraag via cultuursteuncorona@enschede.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.enschede.nl/cultuursteuncorona

Of op www.cultuurinenschede.nl/cultuursteuncorona

Hier staat ook een overzicht van veelgestelde vragen.

Op 24 maart is er nog een(zelfde) informatiesessie en op 13 april een digitaal spreekuur.

Na dit gedeelte worden enkele inspirerende voorbeelden uit de praktijk van het afgelopen 

jaar met u gedeeld

mailto:cultuursteuncorona@enschede.nl
http://www.enschede.nl/cultuursteuncorona
http://www.cultuurinenschede.nl/cultuursteuncorona
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Vragen….


