
Wijzigingen Internationale samenwerking ivm 
coronamaatregelen 
 
Gezien de aanhoudende effecten van het coronavirus, voert het Fonds een aantal wijzigingen 
door in de uitvoer van de regeling Internationale samenwerking. We vinden het belangrijk om 
de internationale regeling open te houden, omdat we ook deze kant van cultuurmaken willen 
stimuleren en ondersteunen. We willen echter niet dat onze aanvragers risico lopen, of dat de 
projecten tegen de protocollen en richtlijnen van de overheid ingaan. We stimuleren dus ook 
dat aanvragers naar gepaste vormen van samenwerking zoeken. We denken dat het spoor 
van de ontwikkelsubsidie relatief makkelijk digitaal uitgevoerd kan worden, maar geloven ook 
in de creativiteit van onze aanvragers om ook voor een samenwerksubsidie passende 
alternatieven te bedenken. 
 
Concreet worden de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 

 We stimuleren dat aanvragers zoeken naar nieuwe vormen van internationaal 
samenwerken. Waarbij bijvoorbeeld samenwerking vormgegeven wordt zonder lijfelijk 
bij elkaar te komen. Voor het spoor verkenning/ontwikkelsubsidie van de regeling 
kunnen digitale mogelijkheden benut worden. 

 Aanvragen voor projecten waarbij reizen onderdeel uit maakt van het projectplan 
kunnen alleen aangevraagd worden voor samenwerking met landen waar op het 
moment van aanvraag en positief reisadvies voor het land (groen of geel) van het 
ministerie van Buitenlandse zaken is afgegeven.   

 Aanvragen voor projecten zonder reizen kunnen aangevraagd worden voor alle 
landen.  

 Subsidie kan worden benut voor uren voor bijvoorbeeld deskresearch, online 
meetings/calls, ontwikkel- en uitvoeringskosten van een niet-fysieke uitkomst zoals 
video, publicatie, online workshops, podcast enz.  

 In de aanvraag wordt beschreven hoe de aanvrager rekening houdt met de RIVM 
richtlijnen, de protocollen per sector en de richtlijnen van (eventueel) te bezoeken 
buitenland. 

 Voor het spoor samenwerkingsprojecten blijft gelden dat deze projecten uitgevoerd 
worden samen met in ieder geval Nederlandse leerlingen en Nederlandse 
cultuurmakers. 

 Voor alle aanvragen, maar in bijzonder voor de aanvragen met reiskosten, geldt dat 
van de aanvrager verwacht wordt dat hij reflecteert op hoe met de haalbaarheid van 
het project wordt omgegaan in geval van wijzigingen in corona omstandigheden. In de 
aanvraag laat de aanvrager zien dat hij rekening houdt met verschillende scenario’s 
afhankelijk van de mogelijke corona-maatregelen. In de aanvraag moet duidelijk 
omschreven zijn hoe het plan wordt gewijzigd indien door corona het originele plan 
niet meer uitvoerbaar is. De aanvrager beschrijft scenario’s voor de  verschillende 
situaties: 
 bij lichte maatregelen (bv. 1,5 m. en maximale groepsaantallen) 
 bij middelmatige maatregelen (bv. bij veranderd reisadvies) 
 bij zware maatregelen (bv. een lockdown).  


