Aanvullende richtlijnen Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen m.i.v. 2021

Vooraf
De aanvullende richtlijnen zijn een aanvulling op de algemene landelijke richtlijnen. In
principe kan eenmaal per drie jaar een aanvraag worden ingediend. In bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bijdragen zijn altijd afhankelijk van de schaal,
uitstraling en bijzonderheid van het project.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat uit van een substantiële eigen bijdrage en draagt
slechts bij in een tekort. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijkend besluiten.
NB: indien al driemaal is ondersteund vanuit het landelijke Cultuurfonds draagt de afdeling
Groningen niet meer bij.

Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media
De bijdrage is maximaal € 2.500. Zie verder de algemene richtlijnen.
Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia
Zie de algemene richtlijnen.
Tentoonstellingen en podiumproducties
Podiumproducties
Het gaat om bijzondere producties. De bijdrage kan variëren van € 1.500 tot € 7.500. Hierbij
wordt onder meer gekeken naar de samenwerking van amateurs en professionals en het
aantal keren dat een productie wordt uitgevoerd.
Concerten
Het gaat om bijzondere concerten. De bijdrage kan variëren van € 1.500 tot maximaal €
3.500. Zie verder de algemene richtlijnen.
Festivals
Financiële ondersteuning is mogelijk voor maximaal drie achtereenvolgende edities van een
(nieuw) festival. Na drie edities moet het festival op eigen (financiële) benen staan. Daarna
kunnen incidenteel nieuwe of bijzondere programma0nderdelen voor ondersteuning in
aanmerking komen. De bijdrage kan variëren van € 1.500 tot € 7.500. Zie verder de
algemene richtlijnen.

Educatieve projecten
Cultuureducatieprojecten
Financiële ondersteuning van maximaal € 3.000 is mogelijk voor bijzondere educatieve
projecten, inclusief gebruik van audiovisuele media of nieuwe media. Onderwijsinstellingen
worden niet ondersteund. Zie verder de algemene richtlijnen
Culturele investeringen musea
Culturele investeringen, inrichtingskosten voor musea (bijvoorbeeld vitrines en
informatiepanelen). De bijdrage is maximaal € 7.500.
Culturele investeringen, inrichtingskosten voor dorpshuizen, multifunctionele
centra en amateurinstellingen actief in de culturele sector
Het gaat hier bijvoorbeeld om toneelgordijnen, podiumdelen en licht- en geluidapparatuur.
De maximale bijdrage is € 5.000, op voorwaarde van aantoonbaar meermalig, cultureel
gebruik.
Restauraties, erfgoed
Financiële ondersteuning is mogelijk voor kleine restauraties van monumenten. Een bijdrage
varieert van € 1.000 tot maximaal € 2.500 afhankelijk van de projectomvang. Het gaat veelal
om restauraties van bijvoorbeeld oude kerkhoven. Zie verder de algemene richtlijnen.
Buurtcultuur
Community art projecten
Een bijdrage voor culturele projecten op wijk- of buurtniveau van maximaal € 3.000.
Natuur
Maximaal € 2.5.00 voor materialen, plantgoed en educatie.
Versnelde procedure: deze aanvragen worden maandelijks via een
schriftelijke besluitvormingsronde behandeld.
Aanschaf instrumenten muziekverenigingen
Een bijdrage van 25% van de aanschafkosten. De maximale bijdrage per 3 jaar is afhankelijk
van het aantal leden:
Totaal aantal leden
Tot 50 leden
Vanaf 51 leden

Maximale bijdrage per 3 jaar
€ 4.500
€ 6.000

Aanschaf uniformen muziekverenigingen en koorkleding
Een bijdrage van 25% van de aanschafkosten van speciaal gemaakte uniforme kleding, geen
confectiekleding, tot maximaal € 2.500 per drie jaar.

