Toelichting OBJECT Tijdelijk

Wat

De subsidie OBJECT Tijdelijk is een eenmalige bijdrage in de opstartkosten van
nieuwe atelierruimtes in een tijdelijke locatie/atelierpand.
Voor wie

•

Kunstenaarsinitiatieven, collectieven met kunstenaars waarbij minstens 60% van
de kunstenaars staan ingeschreven in het kunstenaarsbestand van Stroom.

Kader
Voor de subsidie OBJECT Tijdelijk komen (op te richten) kunstenaarsinitiatieven in
aanmerking die een nieuw tijdelijk atelierpand in Den Haag gaan betrekken of zich
vestigen op een nieuwe tijdelijke locatie. Voorwaarde is wel dat het initiatief zijn focus
heeft op de autonome beeldende kunst.
Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier OBJECT Tijdelijk maar uiterlijk 1 maand voordat de aanvrager het tijdelijke
pand betrekt.
Vereiste informatie
Een aanvraag OBJECT Tijdelijk bestaat uit:
•
een ingevuld aanvraagformulier;
•
een begroting die inzicht geeft in de opstartkosten (een modelbegroting is te vinden op
website Stroom);
•
oprichtingsakte of statuten van initiatief (indien reeds aanwezig);
•
een schets van het initiatief met activiteitenprogramma.
Hoogte subsidie
Bij OBJECT Tijdelijk kan een eenmalige bijdrage tot maximaal €1.500 per kunstenaars
initiatief, collectief worden aangevraagd.
Beoordeling

•
•
•

Aan de hand van de bevindingen tijdens een locatiebezoek van de medewerker atelier
beleid en de met de aanvraag aangeleverde documentatie wordt de aanvraag intern
beoordeeld aan de hand van de volgende voorwaarden:
het tijdelijke pand waarin het collectief zich wil vestigen is ten minste langer dan
6 maanden beschikbaar;
tenminste 60% van de ateliers in het tijdelijke pand is beschikbaar voor beeldend
kunstenaars die staan ingeschreven in het kunstenaarsbestand van Stroom;
kwaliteit van het activiteitenprogramma van het initiatief.
De aanvrager ontvangt na de beoordeling een formele toekennings- of afwijzingsbrief.
Bij een toekenning worden in de brief de specifieke voorwaarden vermeld en de hoogte
van het subsidiebedrag vastgesteld.
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Betaling/declaratie
Na verzending van de toekenningsbrief kan de aanvrager een declaratie indienen,
waarna het subsidiebedrag kan worden uitbetaald. De declaratie van het subsidiebedrag
kan tot de oplevering van het pand met een maximum van twee jaar na het toekennen
van de subsidie worden ingediend.
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