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Open Call: Nederland – Duitsland Jonge Kunst 

Dit is een uitwerking van H4 van de regeling Internationale samenwerking 2022-2024.  
 
1 Doel 
Deze Open Call richt zich op het stimuleren van een duurzame relatie tussen Nederlandse en Duitse 
cultuurmakers.  
 
2  Waarvoor kan worden aangevraagd   
Het thema van de Open Call is Nederland – Duitsland Jonge Kunst. Deze Open Call stimuleert de 
ontwikkeling en uitvoering van vernieuwende, internationale culturele projecten voor en door 
Nederlandse en Duitse cultuurmakers die een duurzame samenwerkingsrelaties beogen tussen 
culturele instellingen in Nederland en Duitsland op het gebied van actieve cultuurparticipatie en 
cultuureducatie. 

 
Het project: 
 a. start niet eerder dan 13 weken na het indienen van de aanvraag;  
 b. heeft een maximale looptijd van twee jaar; en 
 c. start uiterlijk binnen negen maanden na het indienen van de aanvraag. 
 
Het project kan beginnen op het moment dat het Fonds de aanvraag heeft gehonoreerd en dat via 
een besluit aan de aanvrager heeft bekendgemaakt. In afwijking van het vierde lid, onderdeel a, is dit 
ook van toepassing als het besluit eerder is verstrekt dan na 13 weken na het indienen van de 
aanvraag. 
 
3  Indienperiode 
De periode waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend voor de Open Call: Nederland – 
Duitsland Jonge Kunst is 15 maart t/m 15 april 2022.  
 
4 Het Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor de Open Call: Nederland – Duitsland Jonge Kunst is € 100.000. 
 
5 Hoogte van de subsidie 
De hoogte van de subsidie voor projecten op grond van de Open Call: Nederland – Duitsland Jonge 
Kunst is maximaal € 25.000.  
 
6  Subsidiepercentage  
De hoogte van het subsidiepercentage van de Open Call: Nederland – Duitsland - Jonge Kunst ten 
opzichte van de helft van de projectkosten is 50%.  
 
7  Indieningsvereisten 
a. Aanvragen worden ingediend via het digitale aanvraagformulier op de online omgeving Mijn 
Fonds, via de website van het Fonds. 
   
b. Het gebruik van Mijn Fonds vereist een account bij het Fonds. Het aanmaken van dat 
 account neemt meerdere dagen in beslag. 
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c. Aanvragen worden in Mijn Fonds ten minste voorzien van: 
 a. een volledig ingevuld aanvraagformulier 
 b. een projectplan voor de looptijd van het project 
 c.  een sluitende begroting. 
 
d. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.   
 
g.  Richtlijnen projectplan 
 
Het projectplan van maximaal 5.000 woorden dient in ieder geval de volgende onderdelen te 
bevatten: 
 
Inhoud, doelstellingen en doelgroep van het project 
• Beschrijf de inhoud, de doelstelling(en) en de opzet van het project. 
• Geef een overzicht van de geplande activiteiten. 
• Graag zo concreet mogelijk beschrijven welke activiteiten plaatsvinden, toelichten welke personen 
betrokken zijn bij de uitvoering en beschrijven waar het project in Duitsland en Nederland plaats 
gaat vinden. 
• Beschrijf welke doelgroep(en) worden bereikt en hoe de deelnemers worden geworven. 
• Geef aan wat het concrete eindresultaat van het project is en hoe dit resultaat wordt bereikt. 
• Licht toe waarin de samenwerking met de Duitse partner zich onderscheidt. 
• Geef aan wat deze samenwerking bijzonder maakt. 
• Beschrijf in hoeverre de internationale samenwerking een meerwaarde oplevert voor het project 
en voor de organisatie. 
• Beschrijf op welke wijze dit project bijdraagt aan het opbouwen van een duurzame relatie. 
 
Organisatorische werkwijze 
• Korte beschrijving van de aanvrager(s). 
• Beschrijf de visie, missie en doelstellingen van de Duitse en Nederlandse partnerorganisaties. 
• Beschrijf zo concreet mogelijk de (geplande) Duits-Nederlandse samenwerking met de partner(s) 
binnen het project. 
• Beschrijf de projectstructuur en de taak- en rolverdeling tussen de culturele instelling en 
partnerorganisaties (Bijvoorbeeld hoe het inhoudelijk concept wordt ontwikkeld; wie organisatorisch 
verantwoordelijk is; hoe het project wordt geëvalueerd en hoe de resultaten worden 
gedocumenteerd). 
• Beschrijf welke ervaring de partners met vergelijkbare projecten hebben. 
• Beschrijf de planning van het project. 
• Licht toe of er een verdere samenwerking, na afloop van het project, gepland is. 
• Geef een toelichting op de begroting en een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Maak hierbij 
een verbinding met de geplande activiteiten. 
 
Communicatie 
• Beschrijf op welke manier bekendheid en zichtbaarheid wordt geven aan het project. 
• Beschrijf op welke manier en in welke taal de resultaten worden vastgelegd. 



 
 

3 

• Beschrijf hoeveel publiek wordt bereikt (bijvoorbeeld aantal voorstellingen, verwachte 
publieksaantallen). 
 
Begroting 
Aanvragers kunnen een eigen begroting indienen. We verzoeken echter de modelbegroting te 
gebruiken en de begroting van de Duitse samenwerkingspartner mee te sturen.  
 
10 Beoordelingscriteria 
Aanvragen op grond van de Open Call Nederland Duitsland Jonge Kunst worden beoordeeld  aan 
de hand van de volgende criteria: 

a. inhoudelijke of artistieke kwaliteit; 

b. organisatorische kwaliteit; 

c. samenwerking tussen de projectpartners; 

alleen aanvragen waarvan de Duitse samenwerkingspartner een verglijkbare aanvraag 

heeft ingediend bij Fonds Soziokultur worden in behandeling genomen. 

d. duurzaamheid; 

11 Beoordelingswijze 
 Het Fonds beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en neemt daarover een 
 besluit. Het Fonds betrekt de expertise van externe deskundigen, waaronder individuele 
 experts, bij de beoordeling. Voor deze Open Call nemen externe deskundigen uit de pool van 
 de adviescommissieleden deel aan een Nederlands-Duitse adviescommissie.   
 
12 Beslistermijn 
 Het Fonds beslist binnen dertien weken nadat het een aanvraag heeft ontvangen. 
 


