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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsregeling Regeling Talent in de regio
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op het Algemeen Subsidiereglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2018;
besluit:

ARTIKEL I
De Regeling Talent in de regio wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het project heeft een maximale looptijd van twee jaar en start in het jaar waarin de aanvraag is
ingediend, doch niet eerder dan 13 weken nadat de aanvraag is ingediend.
2. Het derde lid vervalt.
B
Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4a. Aanvraagrondes
De subsidie wordt verdeeld in drie aanvraagrondes, verdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.
C
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5. Subsidieplafonds
Het subsidieplafond bedraagt:
a. € 670.000 in het jaar 2018;
b. € 720.000 in het jaar 2019;
c. € 720.000 in het jaar 2020.
D
Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:
1. De subsidie wordt aan ten hoogste één aanvrager per provincie verleend, en bedraagt maximaal
€ 55.000 voor aanvraagronde in het jaar 2018 en maximaal € 60.000 voor aanvraagrondes in de
jaren 2019 en 2020.
E
Artikel 10 komt te luiden:
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Artikel 10
Een aanvraag kan worden ingediend in:
a. 2018: van maandag 2 april 2018 tot en met vrijdag 4 mei 2018;
b. 2019: van maandag 1 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019;
c. 2020: van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020.
F
Artikel 19, tweede lid, eerste volzin, wordt ‘1 januari 2024’ vervangen door ‘1 januari 2025’.
ARTIKEL II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
namens deze,
J.J.K. Knol,
directeur-bestuurder
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TOELICHTING
Artikel I
Algemeen
In de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving (d.d. 12 maart 2018) geeft Minister Van Engelshoven aan meer ruimte te bieden voor Talentontwikkeling & Vernieuwing bij de zes Rijkscultuurfondsen.
Hierdoor is het Fonds voor Cultuurparticipatie in de gelegenheid gesteld om de Regeling Talent in de
regio te verruimen en te verlengen. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin.

Artikelsgewijs
Onderdeel B
Dit nieuw ingevoegde artikel biedt de grondslag voor de meerdere aanvraagrondes. De uitwerking
daarvan is terug te vinden in artikel 10.

Onderdeel D
Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is verhoogd voor de aanvraagrondes 2019 en 2020 naar
€ 60.000.

Onderdeel F
Vanwege de toegevoegde aanvraagrondes wordt de vervaldatum aangepast.
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