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IK WIL FORMELE ASPECTEN AFCHECKEN

DOEL

Controleer aan de hand van deze tool of jouw project voldoet aan de algemene formele 
voorwaarden. Dit is een belangrijke checklist om alle formaliteiten na te kijken en ervoor 
te zorgen dat jouw project na het indienen ontvankelijk is. 

PROJECTVOORWAARDEN

INDIENING EN PROCEDURE VERLOOP

Er zijn jaarlijks twee projectrondes voor het aanvragen van een subsidie voor bovenlokale 
cultuurprojecten. Een aanvraagdossier indienen kan:

• uiterlijk 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar 

• uiterlijk 15 november voor projecten die starten vanaf 1 juli van het volgende 
kalenderjaar 

Deze deadline is strikt! 10 dagen na de uiterste indiendatum word je op de hoogte 
gebracht van de ontvankelijkheid via Kiosk door departement Cultuur, Jeugd en Media van 
de Vlaamse overheid.

Je vraagt als organisatie vooraf een login voor KIOSK aan. Aan de hand van een vragenlijst 
stel je jouw aanvraagdossier samen. Doe dit tijdig, je kunt meerdere keren inloggen en aan 
je dossier werken. 

Je kunt je antwoorden in KIOSK ook als geheel afdrukken: handig om na te lezen, en om 
te bewaren als aanvraagdossier. 

Assistentie nodig bij KIOSK? Mail dan naar kiosk@vlaanderen.be en vind hier de FAQ en 
handleiding voor KIOSK.

Let op: jouw project mag nog niet lopen/gestart zijn op het moment van de aanvraag. 
Projecten die zijn aangevraagd tegen 15 mei kunnen ten vroegste van start gaan op 1 
januari van het volgende kalenderjaar. Projecten die zijn aangevraagd tegen 15 november 
kunnen ten vroegste van start gaan op 1 juli van het volgende kalenderjaar. Let er dus op 
dat je in KIOSK de juiste startdatum aanduidt.

De minister van Cultuur beslist uiterlijk 5 maanden na de deadline over de toekenning, de 
grootte van de subsidies en de looptijd van het project.

WAT KUN JE AL DOEN TER VOORBEREIDING VAN DE UITVOERING?

Afspraken maken met partners, informatie inwinnen over bv. personeel aanwerven, de 
wet op de overheidsopdrachten, planningen opmaken, een stuurgroep oprichten.... 
maar je kunt geen kosten voor producten/activiteiten/diensten maken of een event laten 
plaatsvinden voor de vroegste startdatum. Dit zijn mogelijke redenen om je dossier af te 
keuren.
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