BEWEZEN TALENTREGELING
De gemeente Groningen biedt beginnende instellingen en organisaties van talentvolle
jonge kunstenaars de mogelijkheid om een 2-jarige subsidie aan te vragen om te kunnen
experimenteren en “vlieguren” te maken om een eigen signatuur te ontwikkelen. Doel is
het stimuleren van het oeuvre, cultureel ondernemerschap en zichtbaarheid vergroten.
Voor wie is de subsidie
De ‘tweejarige regeling bewezen talent’ is beschikbaar voor organisaties op het gebied van de podiumkunsten
(dans, muziek, theater), beeldende kunst, literaire en audiovisuele kunst of een mix daarvan.
De subsidies worden toegekend aan organisaties die vakmanschap kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door middel
van diploma’s van kunstvakopleidingen van de betrokkenen. En die daarnaast bijvoorbeeld al talententrajecten van
bijvoorbeeld Station Noord, Hit- en Up Noord hebben doorlopen. Zijn er geen specifieke talententrajecten? Dan kan
een steunverklaring van een culturele instelling in de gemeente Groningen toegevoegd worden. In deze steunverklaring gaat de instelling in op de artistieke kwaliteit van de organisatie en activiteiten.
Waarvoor kan de subsidie ingezet worden
Voor de regeling is maximaal € 80.000 per aanvraag voor 2 jaar beschikbaar. De bijdrage is te gebruiken voor de
ontwikkeling van nieuwe projecten en activiteiten plus voor materiaal, huisvesting, tijd en diensten van derden.
Voorwaarden
Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen:
•
•
•
•
•

moet een aanvragende organisatie, een in Nederland gevestigd rechtspersoon zijn
moet een aanvragende instelling, met name in de gemeente Groningen werkzaam zijn
mogen de aanvragers maximaal 35 jaar zijn
mag een organisatie ca. 3 tot 7 jaar een beroepspraktijk hebben
moet de aanvrager voldoen aan de Code Cultural Governance en de code Fair Practice

Beoordelingscriteria
Beschrijf in de aanvraag (kort en bondig) wat de missie, visie en doelen van de organisatie zijn. Geef een schets van
de beoogde ontwikkelingen en resultaten in die 2 jaar, in termen van artistieke ontwikkeling, zakelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, bijdrage aan het kunstenaanbod, je publiek. Omschrijf ook helder hoe je activiteiten
bijdragen aan één of meerdere strategieën voor cultuur van de gemeente Groningen. Bij het uitgewerkte plan moet
je een begroting toevoegen.
Beschikbare bedragen
Voor de tweejarige regeling bewezen talent is voor 2023-2024 € 240.000 beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal € 80.000 per organisatie. (€40.000 per jaar) Uitbetaling vindt plaats in termijnen. Naast een financiële bijdrage
begeleiden we je om je verder te helpen professionaliseren en bieden we een leertraject cultureel ondernemerschap.
Aanvragen
Aanvragen is mogelijk via de website van de gemeente Groningen van 3 oktober tot en met 14 oktober 2022.
Na de aanvraag
Bij binnenkomst controleren wij de aanvraag op compleetheid. Is deze compleet dan sturen wij aanvraag naar de
Kunstraad ter beoordeling. In week 43 vinden gesprekken met de Kunstraad over de aanvraag plaats.
Beslistermijn
In week 50 besluit het college van B&W over de toekenningen. De regeling gaat in per 1 januari 2023.
Informatiebijeenkomst
14 september 13.00 – 14.30 Kreupelstraat 1 Walburgzaal (Via de personeelsingang)
Aanmelden: marije.van.der.heide@groningen.nl

