invullen
iinvullen
Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit
jaar		

Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon (038) 498 41 02
subsidieloket@zwolle.nl

termijn

Algemeen
Naam organisatie
Naam contactpersoon
Adres secretariaat
Postcode/woonplaats
Telefonisch bereikbaar (tijdens kantooruren)
E-mailadres
IBAN
T.n.v.
Rechtsvorm (kopie recent uittreksel KvK bijvoegen)
KvK-/vestigingsnummer

Gevraagd subsidiebedrag

€

(bedrag terug laten komen in begroting)
Naam project en datum uitvoering

Benodigde gegevens
Ontvangt u structureel subsidie 		

ja		

nee

ja		

nee

Zo ja, waarvoor en van wie
Wordt de productie in Zwolle ontwikkeld		
Vindt deze in Zwolle plaats		

ja		

nee

Heeft deze activiteit vaker plaatsgevonden		

ja		

nee

ja

nee

Zo ja, hoe vaak
Heeft u hier eerder subsidie voor ontvangen
van de gemeente Zwolle?				

Samenstelling bestuur, mits van toepassing
Naam voorzitter/bestuurder
Naam secretaris
Naam penningmeester
Wat is de doelstelling van de organisatie?
Startdatum
Totaalbedrag begroting €

Informatie
Voor nadere informatie en vragen over het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met het Subsidieloket,
telefoon 14038. 		

z.o.z.

*SUBSIDIE*
subsidie

1

Artistiek plan en motivatie van het project
Artisitiek plan
1. Een samenvatting van het project.
(Een projectplan kan als bijlage worden toegevoegd.)

z.o.z.

2

1a. Motivatie project
A1b. Artistieke visie en concrete uitwerking van het plan
Beschrijf bij de aanvraag voor een productie het artistiek concept, waaruit ondermeer ook blijkt of de productie origineel of vernieuwend is.

z.o.z.

3

A1c. Geef aan wie het artistieke team vormen
Benoem tevens wie de (beoogde) uitvoerenden zijn en motiveer uw keuzes.

z.o.z.

4

A1d. Werkwijze
Beschrijf de voorgenomen werkmethode en motiveer deze. Geef aan wat de relatie is tot eerder door u uitgevoerde projecten en wat de
betekenis van uw aanvraag is voor uw verder artistieke ontwikkeling.

z.o.z.

5

A1e. Meerwaarde voor de Zwolse culturele infrastructuur
Maak inzichtelijk wat de betekenis is van uw aanvraag voor de ontwikkeling van de betreffende discipline en in hoeverre er sprake is van
een project dat de kwaliteit en diversiteit in Zwolle stimuleert. Maak inzichtelijk wat de bijdrage aan het cultureel imago van Zwolle is en op
welke wijze deze het culturele klimaat versterkt. Hieruit moet ook blijken dat het een aanvulling is op het reguliere aanbod.

z.o.z.

6

A1f. Samenwerking
Beschrijf eventuele samenwerkingen.

z.o.z.

7

A2. Productioneel plan
A2a. PR-/marketingplan
Omschrijf hierin vooral hoe u de beoogde doelgroep wilt gaan bereiken en waar, en wanneer de productie plaatsvindt.

z.o.z.

8

B. Voor een boekwerk (maximaal 5000 woorden voor alle onderdelen (B1a t/m B1d)).
B1a. Motivatie project
Beschrijf de artistieke motivatie of de noodzaak om uw boekwerk te realiseren.
Toon aan waarom deze uitgave commercieel niet haalbaar is.

z.o.z.

9

B1b. Visie en concrete uitwerking van het plan
Beschrijf bij de aanvraag voor een boekwerk het onderwerp en de relatie met Zwolle daarin en hoe dit onderwerp nader wordt beschreven
en uitgewerkt. Licht toe waarom dit origineel is. Licht tot wie de beoogde doelgroep is.

z.o.z.

10

B1c. Beoogd uitvoerende
Benoem wie de (beoogd) uitvoerenden zijn en motiveer uw keuzes.

z.o.z.

11

B1d. Meerwaarde voor de Zwolse culturele infrastructuur
Maak inzichtelijk wat de betekenis is van uw aanvraag voor de ontwikkeling van de betreffende discipline en in hoeverre er sprake is van
een project dat de kwaliteit en diversiteit in Zwolle stimuleert; wat de bijdrage aan het cultureel imago van Zwolle is; en op welke wijze het
het culturele klimaat versterkt. Hieruit moet ook blijken dat het een aanvulling is op het reguliere aanbod.

z.o.z.

12

Heeft u de volgende bijlagen meegestuurd?
• Sluitende begroting en realistisch dekkingsplan.
• Kopie van curriculum vitae van de artistieke leiding
• Projectplan (niet verplicht)

Ondertekening
Dit formulier en de 		

(aantal invullen) bijlagen zijn volledig en naar waarheid ingevuld.

plaats			 datum
Ondertekening voorzitter/bestuurder/aanvrager

Ondertekening secretaris

Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met digitale correspondentie.

Indienen aanvraag
Er is drie keer per jaar een termijn waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden,
kijk voor de actuele data op www.zwolle.nl/subsidieloket.

Verzendinstructies
Zenden aan:
Commissie Cultuur en Kwaliteit
Subsidieloket
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Verzendinstructies invulbare PDF
Heeft u op de volgende pagina’s de tekstvelden in Acrobat ingevuld en is er een scroll-balk zichtbaar in het tekstkader?
Met het uitprinten van dit formulier is dan de niet-zichtbare tekst niet leesbaar. Sla deze PDF op en stuur hem ook als bijlage naar
dit email adres: subsidieloket@zwolle.nl
Let op: in verband met ondertekening van de aanvraag dient u nog steeds de aanvraag ook ondertekend per post te sturen.

13

