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Regeling van het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie tot 

wijziging van Regeling Urban Arts Talent 2018–2020 in verband met een 

verruiming en verlenging van de regeling

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 7 juli 2020;

besluit:

ARTIKEL I 

De Regeling Urban Arts Talent 2018–2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel g, wordt na ’zelfstandig makerschap’ ingevoegd ’of een zelfstandige beroeps-
praktijk’. 

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2. Doel 

Met deze regeling stimuleert het Fonds de ontwikkeling van urban arts talenten die zich als maker 
verder willen ontwikkelen door onder begeleiding van professionals:
• te werken aan een eigen signatuur;
• één of meerdere eindproducten te realiseren; en
• leerervaringen actief te delen.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De culturele instelling kan subsidie aanvragen voor een ontwikkeltraject van een urban arts 
talent, waarbij het werken aan een eigen signatuur en de kennisdeling over de leerervaringen 
onderdeel zijn van het traject.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Een project heeft een looptijd van minimaal één jaar en maximaal twee jaar.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
‘2018 en een aanvraagronde in 2019’ wordt vervangen door ‘2020’.

E

Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:

1. Het subsidieplafond bedraagt € 600.000.
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F

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11. Indieningstermijn 

Een aanvraag kan worden ingediend van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag 18 december 
2020, 13.00 uur Europese tijd.

G

Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
Na ‘beoordeeld.’ wordt toegevoegd: ‘De toelichting bij deze regeling bevat de wijze waarop de criteria 
worden getoetst.’

H

In artikel 21, tweede lid, wordt ‘2023’ vervangen door ‘2025’. 

ARTIKEL II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
namens deze, 
O. Westerhof
directeur-bestuurder a.i.
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TOELICHTING 

Algemeen 

In de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving (d.d. 12 maart 2018) geeft Minister Van Engelsho-
ven aan meer ruimte te bieden voor Talentontwikkeling & Vernieuwing bij de zes Rijkscultuurfondsen. 
In de twee subsidierondes van de regeling Urban Arts Talent 2018–2020 in 2018 en 2019 is, vanwege 
het grote animo voor de regeling, het oorspronkelijke budget verdubbeld.

De regeling voorziet daarmee aantoonbaar in een concrete behoefte in de sector en sluit tevens aan 
bij de ruimte die Minister Van Engelshoven biedt voor Talentontwikkeling & Vernieuwing. Dit brengt 
met zich mee dat het Fonds voor Cultuurparticipatie in de gelegenheid is gesteld om de Regeling 
Urban Arts Talent 2018-2020 te verruimen en te verlengen. Deze wijzigingsregeling voorziet daarin.
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