
TIP:  Verwerk in het 
projectplan hoe het 

project bijdraagt aan 
de ontwikkeling van 
uw beroepspraktijk. 

Steunt professionele culturele makers of collectieven bij de  
ontwikkeling van hun beroepspraktijk. De regeling is bedoeld voor  
alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers.

De maker of het collectief richt zich op:
• Talent, experiment, vernieuwing én actualiteit
•	 	Een	cultureel	project	met	een	beperkte	financiële	 

omvang en uitvoering/presentatie in 2020

Het project voldoet aan de volgende criteria: 
•  Ten minste 10% van de begroting is afkomstig uit  

andere inkomstenbronnen
•  De artistieke- en zakelijke kwaliteit binnen het  

project is geborgd
•  Het project draagt bij aan de diversiteit van  

kunst en cultuur binnen de Gemeente Breda

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend via  
breda.nl/subsidies, maar moeten minimaal zes weken voor aanvang 
van het project zijn ontvangen. Een subsidie bedraagt maximaal  
€ 5000,-. Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl

// MAKERSREGELING

“IK BEN EEN PROFESSIONELE 
MAKER EN ZOEK 
ONDERSTEUNING BIJ MIJN 
ONTWIKKELING IN 2020”

* Let op, bovenstaande informatie gaat over het jaar 2020. In 2021 komen er nieuwe subsidieregelingen. 
*   Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige Nadere Regels subsi-

dieversterking en de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Breda op breda.nl/subsidies



TIP: Je hoeft maar één 
van de vijf doelstel-
lingen te kiezen bij 

het indienen van jouw 
aanvraag. Je mág er 

meer kiezen, maar dit 
hoeft niet. Licht in jouw 

projectplan toe hoe je 
voldoet aan de gekozen 

doelstelling(en).  

Voor culturele organisaties, erfgoedorganisaties en professionele  
culturele makers of collectieven die een incidenteel cultuurproject 
uitvoeren	in	Breda	en	hier	financiering	voor	zoeken.	

Het project voldoet aan de volgende criteria: 
•   U werkt samen met lokale en/of bovenlokale partijen, zowel  

financieel	als	inhoudelijk
•  Tenminste 50% van de begroting van het project is  

afkomstig uit andere inkomstenbronnen, zoals entreegelden  
en/of andere subsidies

Het project voldoet aan één of meer van de volgende doelstellingen:
1.  Het vergroten van de cultuurparticipatie van Bredanaars, met name  

van die groepen die hier nog niet of nauwelijks in participeren 
2.  Het vergroten van het aanbod van artistieke (top)kwaliteit
3.  Het verbeteren van het culturele productieklimaat van Breda
4.  Het stimuleren van talentontwikkeling en deskundigheids- 

bevordering in de sector
5. Het verbinden van cultuur met andere sectoren

Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend via  
breda.nl/subsidies, maar moeten minimaal dertien weken voor aanvang 
van de uitvoering van het project zijn ontvangen. De maximale bijdrage 
voor een project subsidiebijdrage bedraagt € 20.000,- per jaar. 
Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl

//  FONDS CULTUUR 
EN CULTUREEL ERFGOED

“IK ORGANISEER EEN INCIDENTEEL 
CULTUURPROJECT IN 2020”

* Let op, bovenstaande informatie gaat over het jaar 2020. In 2021 komen er nieuwe subsidieregelingen. 
*   Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige Nadere Regels subsidie- 

versterking en de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Breda op breda.nl/subsidies


