Subsidiekanalen projecten volkscultuur:
Voor projecten die te maken hebben met volkscultuur zijn er verschillende
subsidiemogelijkheden. In dit document vindt u een overzicht van deze regelingen, criteria en
aanvraagprocedures. Om een goede aanvraag in te kunnen dienen, wordt u geadviseerd de
volledige regelingen door te lezen.
Subsidiemogelijkheden Erfgoed Brabant
Regionale geschiedbeoefening
Doel subsidie: Deze subsidieregeling is bedoeld om activiteiten, projecten en publicaties op
het gebied van Noord-Brabantse cultuur- en geschiedbeoefening te stimuleren. Alle
rechtspersonen kunnen deze subsidie aanvragen. Voor meer informatie neemt u contact op
met Jurgen Pigmans; jurgenpigmans@erfgoedbrabant.nl.
Indienen:
• 1 oktober: in deze tranche worden aanvragen behandeld waarvan het project start in de
periode januari tot en met juli van het volgende kalenderjaar.
• 1 maart: in deze tranche worden aanvragen behandeld waarvan het project start in de
periode augustus tot en met december van het lopende kalenderjaar.
Subsidiabele activiteiten
Er kunnen subsidies worden aangevraagd voor eenmalige activiteiten, projecten en/of
publicaties op het gebied van de Noord-Brabantse geschiedbeoefening. Er worden geen
meerjarenprojecten gehonoreerd, tenzij de activiteit van een dusdanige betekenis wordt
geacht en op duidelijke gronden kan worden aangetoond dat de activiteit niet binnen één
kalenderjaar kan worden afgerond. In zulke gevallen geldt een maximale looptijd van
twee jaar.
Online aanvragen
Ga naar http://www.erfgoedbrabant.nl/wat-doen-wij/subsidies/ voor de subsidiecriteria en
het digitale aanmeldingsformulier.
Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt fonds
Doel subsidie: Deze subsidieregeling maakt de uitgave van wetenschappelijke monografieën
over de Noord-Brabantse geschiedenis mogelijk. Alle rechtspersonen kunnen een beroep doen
op deze regeling. Voor meer informatie neemt u contact op met Jurgen Pigmans;
jurgenpigmans@erfgoedbrabant.nl.
Indienen:
• 1 oktober: in deze tranche worden aanvragen behandeld waarvan het project start in de
periode januari tot en met juli van het volgende kalenderjaar.
• 1 maart: in deze tranche worden aanvragen behandeld waarvan het project start in de
periode augustus tot en met december van het lopend kalenderjaar.
Subsidiabele activiteiten:
Er kunnen subsidies worden aangevraagd voor de uitgave van wetenschappelijke
monografieën over de Noord-Brabantse geschiedenis en voor andere activiteiten die

bevorderlijk zijn voor de wetenschappelijke beoefening van de Noord-Brabantse
geschiedenis.
Online aanvragen:
Ga naar http://www.erfgoedbrabant.nl/wat-doen-wij/subsidies/ voor de subsidiecriteria en
het digitale aanmeldingsformulier.
Subsidiemogelijkheden Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en
natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en
beurzen. Er is zowel een landelijk fonds als een provinciaal fonds. In het laatste geval moet
het project dus een duidelijke link met Noord-Brabant hebben.
Kijk op www.prinsbernhardcultuurfonds.nl of klik hier voor meer informatie.
Buurtcultuurfonds 2018Brabant
Daarnaast is er een nieuw fonds opgericht: het Buurtcultuurfonds 2018Brabant. Dit is een
fonds op naam van de provincie Noord-Brabant bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Cultuur in de buurt
Van straattoneel tot kunst in de wijk: de provincie Noord-Brabant investeert graag mee in de
'Kunst van het Samen Leven'. Met cultuur als middel om Brabanders dichter bij elkaar te
brengen. Hiervoor hebben de provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds het
Buurtcultuurfonds opgericht.
Samen beleven
Het fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en
samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en
platteland. Goede projecten zullen ook bijdragen aan een succesvolle kandidatuur van
BrabantStad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.
Kijk op http://cultuurfonds.nl/t1.asp?path=gs18zj04 voor meer informatie en de
subsidieciteria.
Subsidiemogelijkheden Fonds voor Cultuurparticipatie
Plusregeling
De Plusregeling Cultuurparticipatie is een subsidieregeling voor projecten die actieve
cultuurparticipatie in Nederland stimuleren en van belang zijn voor de ontwikkeling van
actieve cultuurparticipatie in Nederland. Het gaat om projecten die mensen aanzetten tot
actieve participatie op het gebied van kunst, erfgoed en media. Ook voor internationale
activiteiten kan een aanvraag worden ingediend, mits er sprake is van een breder belang voor
de ontwikkeling van de amateurkunst, cultuureducatie of volkscultuur in Nederland.
Kijk voor meer informatie op http://www.cultuurparticipatie.nl/activiteiten

