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REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2019-2020 

Het bestuur van het AFK

Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst die het 

leven in de stad verrijkt;

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling projectsubsidies Innovatie voor de periode 2019-2020

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

 Artikel 1.1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. AFK: Amsterdams Fonds voor de Kunst;

b. Aanvrager: instellingen die door het AFK op basis van de “regeling Vierjarige subsidies AFK 

voor de periode 2017-2020” worden gesubsidieerd en de vier cultuurhuizen in de A-Bis 

zoals benoemd in het Amsterdams Kunstenplan 2017-2020;

c. Bestuur: het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.; 

d. Buurtgerichte of –gebonden activiteiten: activiteiten om Amsterdammers in buurten buiten 

het centrum ter plekke te betrekken bij cultureel aanbod of bij de totstandkoming daarvan;

e. E-cultuur: kunst en cultuur die artistiek-inhoudelijk gebruik maakt van informatie- en 

communicatietechnologie en nieuwe, digitale media;

f. Innovatieproject: een op zichzelf staande voor de aanvrager nieuwe of vernieuwende 

activiteit of sterk verbeterde manier van werken -op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling gericht op één of meer van de in artikel 1.3 genoemde thema’s- die 

aantoonbaar geen deel uitmaakt van de reguliere plannen waarvoor vierjarige subsidie is 

verleend; 

g. Kunst als stedelijk laboratorium: de inzet van kunst bij het onderzoeken van één of meer 

grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken;

h. Onderzoek en ontwikkeling: proces waarbij nieuwe producten, processen of oplossingen 

worden onderzocht en ontwikkeld en waarbij de resultaten overdraagbaar zijn;

i. Penvoerder: een instelling die door het AFK op basis van de “regeling Vierjarige 

subsidies AFK voor de periode 2017-2020” wordt gesubsidieerd en/ of één van de vier 

cultuurhuizen in de A-Bis zoals benoemd in het Amsterdams Kunstenplan 2017-2020 die 

namens een samenwerkingsverband van aanvragers een aanvraag indient;

j. Publieksontwikkeling: het vergroten van het aantal bezoeken of bezoekers en/of het 

verbreden van publieksdoelgroepen.

k. Samenwerkingspartner: een partner waarmee bij de uitvoering van een project wordt 

samengewerkt, die niet tevens aanvrager of penvoerder is. 



3 

Artikel 1.2 Doel

De regeling projectsubsidies Innovatie heeft als doel onderzoek en ontwikkeling binnen de 

Amsterdamse culturele sector financieel te ondersteunen, waarmee organisaties op langere 

termijn hun positie in de samenleving, hun eigen discipline en/ of in de kunst- en cultuur sector 

in brede zin kunnen verstevigen of bestendigen. 

 

Artikel 1.3 Voor welke activiteiten kan subsidie worden aangevraagd?

1. Binnen de regeling kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich 

richten op (één van) de volgende thema’s:

a. publieksontwikkeling

b. kunst als stedelijk laboratorium 

c. inzet van nieuwe media en e-cultuur in culturele programmering en aanbod

d. buurtgerichte of -gebonden activiteiten

e. ontwikkeling van nieuwe organisatiemodellen en financieringsstrategieën

f. artistieke innovatie die niet één van bovengenoemde thema’s tot doel heeft, maar 

toegevoegde waarde voor de sector heeft.

2. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 50.000 per project, tenzij sprake is van een 

samenwerkingsverband dan geldt per project een maximaal subsidiebedrag van het aantal 

aanvragers x € 50.000. 

 

Artikel 1.4 Wie kan aanvragen? 

Een aanvraag om subsidie kan uitsluitend worden ingediend door: 

a. instellingen die door het AFK op basis van de “regeling Vierjarige subsidies AFK voor de 

periode 2017-2020” subsidie ontvangen; 

b. de vier cultuurhuizen in de A-Bis zoals benoemd in het Amsterdams Kunstenplan 

2017-2020;

c. een samenwerkingsverband tussen onder a en/ of b genoemde aanvragers waarbij één 

van de aanvragers als penvoerder de aanvraag indient. Indien aanvragers van subsidie 

samenwerken in een samenwerkingsverband, dient de penvoerder namens hen de 

subsidieaanvraag in.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en beschikbaar subsidiebedrag 

1. Het bestuur kan halfjaarlijks of jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het verstrekken 

van subsidies in het kader van deze regeling en onder voorbehoud van de jaarlijkse 

verstrekking van de bijbehorende middelen door de gemeente Amsterdam.

2. Een besluit tot vaststelling van een subsidieplafond wordt bekendgemaakt in een dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisblad en via de website van het AFK. 

3. Een subsidie wordt altijd verstrekt onder de voorwaarde dat door de Gemeente 

Amsterdam voldoende gelden aan het AFK ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 1.6 Algemene weigeringsgronden

1. Het bestuur weigert de subsidie als:

a. de aanvraag niet past binnen de doelstelling van de regeling zoals opgenomen in artikel 1.2;

b. de activiteiten op grond van artikel 1.3 niet voor subsidie in aanmerking komen;

c. de aanvrager op grond van artikel 1.4 niet voor subsidie in aanmerking komt.
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2. Het bestuur weigert de subsidie voorts als:

a. activiteiten van het project deel uitmaken van de reguliere plannen waarvoor subsidie 

is verleend op basis van de “regeling Vierjarige subsidies AFK voor de periode 2017-

2020” of het Amsterdams Kunstenplan 2017-2020 (A-bis);

b. de looptijd van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd langer is dan twee 

jaar of de aanvraag minder dan 13 weken voor aanvang van het project is ingediend;

c. de aanvrager of penvoerder ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit 

eigen middelen hetzij uit middelen van derden, beschikt om de activiteit te realiseren;

d. aan de aanvrager of penvoerder reeds twee keer eerder een subsidiebedrag op grond 

van deze regeling is toegekend;

e. een aanvrager of penvoerder na een geheel of gedeeltelijk afwijzend besluit door 

het AFK na dat besluit een nieuwe aanvraag indient voor hetzelfde project, tenzij de 

aanvrager of penvoerder uitdrukkelijk gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten 

vermeldt die een nieuwe beoordeling van de aanvraag rechtvaardigen; 

f. het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan € 50.000, tenzij sprake is van een 

samenwerkingsverband dan geldt een maximaal subsidiebedrag van het aantal 

aanvragers x € 50.000;

g. door toekenning van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden;

h. de adviseurs adviseren de aanvraag niet te honoreren na toetsing van de aanvraag aan 

de beoordelingscriteria;

i. de aanvraag niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking 

te komen;

j. op de begroting van het AFK geen middelen meer zijn gealloceerd voor het toekennen 

van subsidie op grond van deze regeling.  

Paragraaf 2: De aanvraagprocedure

Artikel 2.1 Aanvraagformulier

1. Een subsidie als bedoeld in de regeling wordt via het digitaal formulier op de website  

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl aangevraagd.

2. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 26 maart 2019.

3. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. 

4. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan. 

Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is. 

5. Het AFK kan nadere eisen stellen aan (de wijze van) aanvragen, welke op de website zullen 

worden gepubliceerd. 

Artikel 2.2 Inhoud aanvraag 

1. De aanvraag voor een project bevat: 

a. een beschrijving van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

b. een begroting van het project inclusief een opgave van aanvragen die bij derden zijn 

ingediend voor een subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project.

2. Indien aanvragers van subsidie samenwerken in een samenwerkingsverband, dan dient  

de penvoerder van het samenwerkingsverband de aanvraag in met:

a. een beschrijving van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd met een 

beschrijving van de inhoudelijke bijdrage van elke afzonderlijke aanvrager en eventuele 

samenwerkingspartner;
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b. een begroting van het project met gespecificeerd welke financiële bijdrage elke 

aanvrager levert inclusief een opgave van aanvragen die bij derden zijn ingediend voor 

een subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project;

c.  een overzicht van aanvragers en samenwerkingspartners vergezeld van een 

machtiging met handtekening van een tekenbevoegde vertegenwoordiger van elke 

aanvrager en samenwerkingspartner.

Paragraaf 3: Beoordeling

Artikel 3.1 Beoordelingscriteria

1. Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst: 

a. innovatieve bijdrage van het project voor de aanvrager;

b. haalbaarheid van het projectplan en de begroting.

2. In de toelichting op de regeling zijn de criteria en de wijze waarop de adviseurs deze wegen, 

uitgewerkt.

3. De adviseurs adviseren om de aanvraag te honoreren of niet te honoreren. 

4. De adviseurs adviseren over de subsidiehoogte.

Artikel 3.2 Advisering 

Het bestuur van het AFK legt de aanvraag ter advisering voor aan minimaal drie adviseurs. Aan 

de adviseur(s) wordt een oordeel gevraagd over de mate waarin een aanvraag voldoet aan de 

in artikel 3.1 opgenomen criteria. 

Artikel 3.3 Besluit

Besluiten over aanvragen worden genomen binnen dertien weken na ontvangst van de 

aanvraag. Het AFK kan besluiten de beslistermijn met acht weken te verlengen en doet daarvan 

voor afloop van de hiervoor genoemde termijn van dertien weken mededeling aan  

de aanvrager.

Paragraaf 4: Verlening, verplichtingen, verantwoording en vaststelling

Artikel 4.1 Aan de subsidie verbonden verplichtingen

1. De subsidieontvanger of penvoerder meldt onverwijld aan het bestuur als:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

b. niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of

c. er aanzienlijke inhoudelijke of zakelijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op 

basis waarvan subsidie is verstrekt.

2. In aanvulling op de in het eerste lid genoemde verplichtingen kan het bestuur bij 

beschikking andere verplichtingen aan de subsidie verbinden.

Artikel 4.2 Verantwoording

De subsidieontvanger of penvoerder doet uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van het 

project verslag van het proces en de resultaten.
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Artikel 4.3 Vaststelling subsidie

1. Het bestuur stelt de subsidie vast na ontvangst van de verantwoording van het project.

2. Als de activiteiten volgens de aanvraag zijn uitgevoerd en is voldaan aan alle aan de 

subsidie verbonden verplichtingen, stelt het bestuur de subsidie binnen 16 weken 

overeenkomstig de subsidieverlening vast.

3. Het bestuursorgaan kan de in lid 2 genoemde termijn voor ten hoogste 6 weken verdagen, 

onder schriftelijke mededeling aan de aanvrager.

Paragraaf 5: Slotbepalingen

Artikel 5.1 Overgangsbepalingen

1. Een aanvraag om verlening en vaststelling van een subsidie die betrekking heeft 

op het jaar 2018 of eerder wordt afgedaan volgens de bepalingen van de regeling 

projectsubsidies Innovatie AFK 2017-2020.

2. Een aanvraag om een subsidie die in 2019 of 2020 is ingediend en betrekking heeft op 

het jaar 2019 of later wordt afgedaan overeenkomstig de bepalingen van de regeling 

projectsubsidies Innovatie AFK 2019-2020.

Artikel 5.2 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en is te raadplegen op  

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl.

Artikel 5.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling projectsubsidies Innovatie AFK 2019-2020.

Vastgesteld door het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in haar vergadering

van 21 maart 2019.

Het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst,

namens deze,

Annabelle Birnie directeur-bestuurder
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Colofon

De regeling projectsubsidies Innovatie is een uitgave van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Samenstelling

Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

Vormgeving

Piraña grafisch ontwerp

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Bezoekadres

Pakhuis de Zwijger

Piet Heinkade 179

1019 HC Amsterdam

 

Postadres

Postbus 1079

1000 BB Amsterdam

Tel: 020 – 5200520

 

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl / www.afk.nl

secretariaat@afk.nl

 

www.facebook.com/afk020

twitter.com/AFK020

instagram.com/afk020/


