Toelichting pro Invest

Wat

•

De Invest subsidie is bedoeld om startende kunstenaars in staat te stellen zich verder
te ontwikkelen in Den Haag en een bijdrage te leveren aan de Haagse kunstwereld.

Voor wie

•

Kunstenaars die minimaal 1 jaar beroepsmatig actief zijn en niet langer dan vijf jaar
geleden aan een erkende kunstacademie zijn afgestudeerd (BA of MA), die woonachtig zijn in Den Haag of dat van plan zijn te doen.

Kader
De Invest subsidie is mede in het leven geroepen vanuit het besef dat de inbreng van
jonge, creatieve, energieke en enthousiaste kunstenaars onmisbaar is voor een bloeiend
kunstklimaat in Den Haag.
Vereiste informatie
Een aanvraag pro Invest bevat een werkplan met de volgende onderdelen:
•
korte samenvatting van het werkplan;
•
omschrijving van werk en kunstenaarschap;
•
activiteiten/plannen die gericht zijn op de eigen artistieke ontplooiing;
•
activiteiten/plannen ter vergroting van de zichtbaarheid;
•
activiteiten ter versterking van het culturele klimaat van Den Haag (bijvoorbeeld betrokkenheid bij (nieuwe) kunstenaarsinitiatieven, tijdschrift, overleg);
•
motivatie voor (het doen van) de aanvraag;
•
plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het werkplan;
•
curriculum vitae;
•
actuele, relevante documentatie;
•
indicatie besteding subsidie;
•
ingevuld aanvraagformulier.
Beoordeling
Bij de beoordeling van een Invest aanvraag wordt gekeken naar de kwaliteit van het werk
en naar het werkplan dat is gericht op de eigen artistieke ontplooiing en zichtbaarheid
en op de versterking van het culturele klimaat van de stad. Vooral aanvragen waarin
deze onderdelen sterk aanwezig zijn (het liefst in onderling verband) komen in aanmerking voor een Investsubsidie. Er is uitdrukkelijk waardering voor nieuwe ideeën die de
huidige infrastructuur verrijken.
De beoordeling vindt plaats door de adviescommissie pro subsidies.
Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen 2 keer per jaar worden ingediend. Men kan maximaal 2 x een
subsidie pro Invest toegekend krijgen.
De jaarplanning op www.stroom.nl toont de betreffende sluitingsdata.
Voor de aanlevering van de aanvraag en documentatie gelden formele criteria. In het
hoofdstuk ‘pro subsidies – formele criteria aanlevering aanvraag’ worden deze nader
toegelicht.
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