Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân

Nederlandstalige versie van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, geldend
op 1 januari 2020. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.
De Friestalige versie van de subsidieregeling is de officiële, gepubliceerde en geldende
versie.

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
a. actieve cultuurparticipatie: alle vormen van het actief beoefenen en artistiek
ontwikkelen van cultuur in de vrije tijd, dus buiten school en werk;
b. ASV: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;
c. bovenlokaal belang: het doelpubliek omvat inwoners van meer gemeenten;
d. bovenlokaal festival: festival met gemeentegrens overstijgende provinciale,
nationale of internationale bezoekersstroom in combinatie met nationale of
internationale festivalprogrammering;
e. breedtesport: sport, niet zijnde topsport, die door alle lagen van de
bevolking kan worden beoefend op amateurbasis;
f. erkende sport: sport waar een sportbond voor bestaat die aangesloten
is bij het NOC*NSF;
g. erfgoed: zowel materieel als immaterieel erfgoed binnen de provincie Fryslân;
h. festival: tijdelijke, niet gebonden aan een vaste plaats en openbaar
toegankelijke, periodiek terugkerende gebeurtenis met een bovenlokaal
bereik waarbij een reeks van muziek-, toneel- of andere kunst- en
cultuuruitvoeringen centraal staat;
i. Friese sporten: Kaatsen, Fierljeppen, Skûtsjesilen, Damjen Frysk spul,
schoolschaatsen en de Fryske hynstesport;
j. Friese taal en Friestalig: het Fries en een in Fryslân actief gebruikte Friese
streektaal;
k. Frisistiek: wetenschap die de Friese taal en cultuur bestudeert;
l. Iepenloftspul: Friestalige (muziek)theaterproductie, danwel een
(muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht
plaatsvindt in de periode mei tot oktober van enig jaar;
m. jeugdliteratuur: literatuur in boekvorm die zich door stijl, inhoud en
thematiek richt op jongeren van 12 tot 16 jaar;
n. lesuur: de tijdseenheid waarbinnen een bepaald vak onderwezen wordt;
o. media-,beeldende kunst- en letterenfestival: een festival met als kernactiviteit
presentaties op het gebied van media, beeldende kunst en letteren, waaronder
het gesproken woord, of een mengvorm hiervan;
p. meertaligheid: het gebruik van het Fries en ten minste één andere taal;
q. novelle: een prozaverhaal van beperkte omvang, met een eenvoudige structuur en
een klein aantal personages;
r. personeelskosten: kosten in verband met het inhuren dan wel gebruik maken
van betaald personeel, bestaande uit directe en indirecte loonkosten of een
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andere geldelijke vergoeding;
play-off wedstrijden: wedstrijden na afloop van de reguliere competitie van
de vereniging, met een van de volgende doeleinden: bepalen wie of welk
team (lands) kampioen wordt; bepalen wie of welke teams gaan
promoveren of degraderen; bepalen wie of welk team wordt toegelaten tot
een internationale competitie;
t. podiumkunsten: artistieke disciplines die op een podium worden beoefend;
u. podiumkunstenfestival: een festival met als kernactiviteit uitvoeringen op het
gebied van muziek, dans, theater, of een mengvorm hiervan;
v. PO profiel: profiel A t/m G zoals voor het primair onderwijs vastgelegd in de
beleidsregel voor het krijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair en
voortgezet onderwijs;
w. professioneel: uitvoerenden zijn toonkunstenaar en houden zich beroepsmatig
bezig met de productie van podiumkunsten;
x. publicatie: gepubliceerd oorspronkelijk, literair werk in papieren, digitale of
auditieve boekvorm, of een scenario van een tv-serie, film of toneelstuk
dat uitgezonden of opgevoerd is;
y. secundaire literatuur: teksten die verwijzen naar of een synthese maken van
literair of wetenschappelijk werk;
z. sportclinic: een workshop met als doel mensen kennis te laten maken met een
bepaalde sport of extra vaardigheden bij te brengen;
aa. sportevenement: wedstrijd, toernooi of andere beweegactiviteiten op
sportgebied, georganiseerd door een sportvereniging, stichting of
andere organisatie;
bb. topsport: sport op nationaal of internationaal prestatieniveau of professionele sport;
cc. uitgave-overeenkomst: overeenkomst tussen auteur en uitgeverij betreffende de
exploitatierechten op de publicatie waarin minimaal de bepalingen over het
royaltypercentage en de licentie zijn overeengekomen, zoals bijvoorbeeld
geregeld in het Modelcontract GAU/VvL voor de uitgave van oorspronkelijk
Nederlandstalig literair werk;
dd. uitgeverij: rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit ten
behoeve van de uitgave van literaire werken;
ee. uitkooporganisatie: organisatie die het risico van programmeren van
voorstellingen neemt;
ff. VO: voortgezet onderwijs, bestaande uit vmbo, havo en vwo;
gg. VO profiel: profiel A t/m D zoals voor het voortgezet onderwijs vastgelegd in de
beleidsregel voor het krijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair en
voortgezet onderwijs
s.

Hoofdstuk 2

Friese taal

Paragraaf 2.1

Friestalige literatuur

Artikel 2.1.1 Doel
De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige
fictie, non-fictie en toneelstukken.
Artikel 2.1.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het schrijven van:
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a.
b.
c.
d.

e.

oorspronkelijke Friestalige literatuur die gericht is op kinderen of jongeren van 6 tot en
met 16 jaar;
de eerste Friestalige publicatie van een schrijver of de eerste Friestalige publicatie
van een schrijver in een voor die schrijver nieuw literair genre;
oorspronkelijke Friestalige secundaire literatuur;
een in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal geschreven wetenschappelijk werk met
betrekking tot een aan de frisistiek gerelateerd onderwerp, dat ook in de Friese taal
verschijnt;
een oorspronkelijk Friestalig toneelstuk.

Artikel 2.1.3 Doelgroep
1. Subsidie voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2, onder a tot en met d wordt
uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen.
2. Subsidie voor de activiteit bedoeld in artikel 2.1.2, onder e wordt uitsluitend verstrekt
aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich richten op het
produceren of opvoeren van toneel.
Artikel 2.1.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 2.1.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 2.1.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
b. het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is.
c. de aanvrager voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1.2, onder a, reeds eerder
voor een dergelijke activiteit subsidie heeft gekregen, maar de betreffende publicatie
nog niet is gepubliceerd.
d. de activiteit als bedoeld in artikel 2.1.2 ten tijde van ontvangst van de aanvraag reeds
voor meer dan twintig procent is voltooid.
e. de activiteit als bedoeld in artikel 2.1.2, met uitzondering van onderdeel d, wordt
geweigerd indien, in het geval van een meertalige uitgave, de activiteit voorziet in een
schrijven van minder dan 50% in de Friese taal.

1.

Artikel 2.1.7 Toetsingscriteria
Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.1.2, onder a, geldt dat om voor subsidie in
aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de aanvrager heeft op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal
één Friestalig boek of publicatie gepubliceerd op grond van een uitgaveovereenkomst;
b. de aanvrager heeft een overeenkomst of intentieverklaring gesloten met een
uitgever tot uitgave van het werk waar de aanvraag betrekking op heeft, en
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c.
2.

3.

4.

de publicatie is ten tijde van de subsidievaststelling nog niet verschenen.

Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.1.2, onder b geldt dat om voor subsidie in
aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. op het moment van het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager minimaal
drie Friestalige stukken, die beoordeeld zijn door een onafhankelijke redactie,
gepubliceerd op een Fries literair platform op internet of in tijdschriftvorm; ;
b. de aanvrager heeft een overeenkomst of intentieverklaring gesloten met een
uitgever tot uitgave van het werk waar de aanvraag betrekking op heeft, en
c. de publicatie is ten tijde van de subsidievaststelling nog niet verschenen.
Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.1.2, onder c en d geldt dat om voor subsidie
in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de aanvrager heeft op het moment van het indienen van de aanvraag:
1°. minimaal één Fries- of Nederlandstalig werk binnen het genre secundaire
literatuur op grond van een uitgaveovereenkomst of een ander secundair
werk met betrekking tot de Friese literatuur gepubliceerd; of
2°. minimaal één Fries- of Nederlandstalige dissertatie over een aan de frisistiek
gerelateerd onderwerp gepubliceerd; of
3°. minimaal drie Fries- of Nederlandstalige stukken gepubliceerd in een
wetenschappelijk medium.
b. de aanvrager heeft een overeenkomst of intentieverklaring gesloten met een
uitgever tot uitgave van het werk waar de aanvraag betrekking op heeft, en
c. de publicatie is ten tijde van de subsidievaststelling nog niet verschenen.
Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.1.2, onder e geldt dat om voor subsidie in
aanmerking te komen de activiteit wordt uitgevoerd door een auteur die aantoonbaar
ervaring heeft op het gebied van het schrijven van Friestalige teksten.

Artikel 2.1.8 Subsidiehoogte
1. Voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1.2, onder a, bedraagt de subsidie € 7.500.
2. Voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1.2, onder b, bedraagt de subsidie € 5.000.
3. Voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1.2, onder c en d, bedraagt de subsidie
€ 10.000.
4. Voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1.2, onder e, bedraagt de subsidie € 2.000.
Artikel 2.1.9 Verdeelsystematiek activiteiten artikel 2.1.2, onder a tot en met d
[ vervallen]
Artikel 2.1.10 Verdeelsystematiek activiteiten artikel 2.1.2, onder e
a. Subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2 wordt verdeeld op volgorde van
datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de
aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
b. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 2.1.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. Aan de subsidieverstrekking wordt voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2,
onder a en b in elk geval de verplichting verbonden dat het boek binnen twee jaar na
de datum van de subsidievaststelling in de handel is gebracht en het boek te
verkrijgen is bij boekhandels die zijn aangesloten bij de Koninklijke
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2.

3.

Boekverkopersbond op een algemeen toegankelijke plaats op internet of als
geluidsdrager verkrijgbaar is .
Aan de subsidieverstrekking wordt voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2,
onder c en d in elk geval de verplichting verbonden dat het boek binnen vier jaar na
de datum van de subsidievaststelling in de handel is gebracht en het boek te
verkrijgen is bij boekhandels die zijn aangesloten bij de Koninklijke
Boekverkopersbond of op een algemeen toegankelijke plaats op internet of als
geluidsdrager verkrijgbaar is.
Aan de subsidieverstrekking wordt voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1.2
onder e in elk geval de verplichting verbonden dat het toneelstuk binnen twee jaar na
de datum van subsidievaststelling door een toneelvereniging wordt opgevoerd in de
provincie Fryslân.

Artikel 2.1.12 Prestatieverantwoording
1. De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2. De subsidieontvanger toont desgevraagd na een in de beschikking genoemde termijn
aan dat dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, heeft plaatsgevonden door het
overleggen van één exemplaar van de betreffende boektitel of de tekst van het
toneelstuk.
3. In het geval van de activiteit, bedoeld in artikel 2.1.2 onder e, verklaart de
subsidieontvanger in aanvulling op het voorgaande lid, na een in de beschikking
genoemde termijn dat het toneelstuk opgevoerd is.
Paragraaf 2.2

Vertalen en bewerken van literatuur

Artikel 2.2.1 Doel
De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het vertalen van oorspronkelijk Friestalige
fictie en non-fictie en toneelstukken.
Artikel 2.2.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het vertalen van oorspronkelijke Friestalige fictie en non-fictie in een andere taal;
b. het vertalen van oorspronkelijk niet Friestalige fictie en non-fictie in het Fries;
c. Het vertalen van een manuscript van een nog niet verschenen boek naar het Fries;
d. het vertalen en bewerken van een toneelstuk in de Friese taal.
Artikel 2.2.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt:
a. voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.2.2 onder a, b en c: aan een erkende uitgever
of een organisatie die zich vooral bezig houdt met de Friese taal of die als erkende
streektaalorganisatie dient.
b. voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.2.2 onder d: aan een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid, wiens activiteiten zich in hoofdzaak richten op toneel.
Artikel 2.2.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend gedurende een door
Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd, indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
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Artikel 2.2.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 2.2.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
b. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
c. het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is;
d. de subsidieverstrekking er toe leidt dat meer dan twee aanvragen van dezelfde
aanvrager tegelijkertijd worden gesubsidieerd zolang de betreffende publicaties nog
niet zijn gepubliceerd;
e. de boektitel of het toneelstuk al in de betreffende taal vertaald is;
f. de aangevraagde activiteit geen subsidiabele activiteit is als bedoeld onder artikel
2.2.2.
Artikel 2.2.7 Toetsingscriteria
1. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2.2.2, onder a, b en c geldt dat de vertaling
wordt uitgevoerd door een bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
of bij de Auteursbond aangesloten vertaler of door een vertaler die al één zelfstandige
literaire vertaling heeft gemaakt conform het modelcontract van de Groep Algemene
Uitgevers en de Auteursbond.
2. Voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.2.2, onder d, geldt dat de vertaling wordt
uitgevoerd door iemand die aantoonbaar ervaring heeft op het gebied van het
vertalen van Friestalige teksten.
Artikel 2.2.8 Subsidiehoogte
1. Voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 2.2.2, onder a tot en met c, bedraagt de
subsidie € 0,08 per woord, met een maximum van € 7.500.
2. Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 2.2.2, onder d, bedraagt de subsidie € 0,08
per woord, met een maximum van € 1.500.
Artikel 2.2.9 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn
ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 2.2.10 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. Aan de subsidieontvanger wordt voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.2.2 onder
a tot en met c in elk geval de verplichting verbonden dat het boek binnen een jaar na
de datum van de subsidievaststelling in de handel is gebracht en het boek te
verkrijgen is bij boekhandels die zijn aangesloten bij de Koninklijke
Boekverkopersbond of op een algemeen toegankelijke plaats op internet of als
geluidsdrager verkrijgbaar is .
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2.

Aan de subsidieverstrekking wordt voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.2.2
onder d in elk geval de verplichting verbonden dat het toneelstuk binnen twee jaar na
de datum van subsidievaststelling door een toneelvereniging wordt opgevoerd in de
provincie Fryslân.

Artikel 2.2.11 Prestatieverantwoording
1. De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2. De subsidieontvanger toont desgevraagd na een in de beschikking genoemde termijn
aan dat dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, heeft plaatsgevonden door het
overleggen van één exemplaar van de betreffende boektitel.
3. In het geval van de activiteit, bedoeld in artikel 2.2.2 onder d, verklaart de
subsidieontvanger in aanvulling op het voorgaande lid, na een in de beschikking
genoemde termijn, dat het toneelstuk opgevoerd is.
Paragraaf 2.3

Fries mediafonds

Artikel 2.3.1 Doel
De doelstelling van het Fries mediafonds is het leveren van een bijdrage aan vernieuwing
van de persbedrijfstak en journalistieke verdieping in Fryslân.
Artikel 2.3.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op:
a. onderzoek naar of ontwikkeling van de vernieuwing van de journalistiek in Fryslân en
vernieuwing en de versteviging van de band tussen (kennis) journalistiek en de Friese
samenleving, of
b. journalistiek onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen in Fryslân op het
gebied van de kwaliteit van de leefomgeving, regionale (kennis) economie,
meertaligheid en Fries, cultuur, duurzaamheid of infrastructuur.
Artikel 2.3.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan in Fryslân gevestigde professionele
mediabedrijven met rechtspersoonlijkheid en volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de
journalistieke activiteiten zich richten op een bovenlokale doelgroep in Fryslân.
Artikel 2.3.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 2.3.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 2.3.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
b. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
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c.

het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is.

Artikel 2.3.7 Subsidiabele kosten
1. Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de naar oordeel
van Gedeputeerde Staten in redelijkheid te maken kosten om een activiteit uit te
voeren, met uitzondering van de kosten genoemd in artikel 2.3.9.
2. Voor zover loonkosten in aanmerking komen voor subsidie worden de kosten
berekend op basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de betreffende
medewerker, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een cao
verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan
van 1.650 productieve uren per jaar bij een 40-urige werkweek.
3. De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten uit de
begroting.
4. Opbrengsten van de activiteit worden bij de vaststelling van de subsidie in mindering
gebracht op de subsidiabele kosten.
Artikel 2.3.8 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag;
b. reis- en verblijfkosten;
c. ongespecificeerde kosten.
Artikel 2.3.9 Verdeelsystematiek
1. Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking
komende volledige aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt
naarmate die beter beantwoordt aan de betreffende toetsingscriteria.
2. De aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:
a. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van het Fries
Mediafonds;
b. de mate van actualiteit van de activiteit;
c. de beoogde en verwachte effecten, in relatie met de hoogte van de gevraagde
subsidie;
d. de mate waarin sprake is van een breed draagvlak.
3. Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.2 onder a gelden als aanvullende
criteria:
a. de mate waarin er sprake is van effecten op de langere termijn;
b. de mate waarin de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in inhoud en
strekking, exploitatiewijze of vormgeving van journalistieke functies als
nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming, zodat de persverscheidenheid
wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de
journalistieke informatievoorziening;
c. de mate van vernieuwing en versteviging van de band tussen journalistiek en de
Friese samenleving;
d. de mate waarin de activiteiten ten dienste staan van de persbedrijfstak als
geheel;
e. de mate waarin een samenwerkingsproject tussen media een bijdrage levert aan
de journalistieke infrastructuur op de korte of lange termijn.
4 Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.3.2 onder b gelden als aanvullende
criteria:
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a.

5.
6.
7.
8.

9.

de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de vergroting van het kennisniveau van
de maatschappelijke ontwikkelingen in Fryslân, in het bijzonder op het terrein van
de kwaliteit van de leefomgeving, regionale (kennis)economie, meertaligheid,
cultuur, duurzaamheid of infrastructuur;
b. de mate waarin het project inhoudelijk of qua invalshoek of benadering uitstijgt
boven reguliere journalistiek;
c. de mate waarin er nieuw journalistiek onderzoek wordt verricht
(literatuuronderzoek, archiefonderzoek, andere research, gesprekken,
interviews).
Ten behoeve van de rangschikking wegen de genoemde criteria even zwaar.
Gedeputeerde Staten stellen een adviescommissie in die tot taak heeft te adviseren
over de rangschikking van de aanvragen.
Gedeputeerde Staten stellen voor de adviescommissie een reglement vast.
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de
rangschikking. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even
hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Een rangschikking van aanvragen blijft achterwege indien het maximaal te verlenen
subsidiebedrag lager is dan het subsidieplafond.

Artikel 2.3.10 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Gedeputeerde Staten kunnen bij subsidieverlening de verplichting opleggen dat de
subsidieontvanger medewerking verleent aan overleg over en presentatie en publicatie
van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten,
teneinde vernieuwende projecten onder de aandacht te brengen, zodat deze ten gunste
kunnen komen van andere partijen binnen de sector.
Artikel 2.3.11 Prestatieverantwoording
1. De subsidieontvanger toont op basis van een verklaring inzake werkelijke uitgaven en
inkomsten aan dat de activiteit is verricht.
2. In de verklaring als bedoeld in het eerste lid geeft de subsidieontvanger in ieder geval
aan:
a. dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, voorzien van een
korte toelichting;
b. op welke wijze aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
c. wat het totale bedrag van de gerealiseerde subsidiabele kosten is;
d. wat het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen van
derden, is, en
e. wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.
3. Bij de verklaring als bedoeld in het eerste lid overlegt de subsidieontvanger een door
hem vastgestelde rekening, die betrekking heeft op de activiteit en die zodanig is
ingericht dat hieruit de met uitvoering gemoeide bedragen afzonderlijk blijken.
Artikel 2.3.12 Bevoorschotting en betaling
Het voorschot bedraagt maximaal 50% van het verleende bedrag.
Paragraaf 2.4

Promotie Friestalige boeken

Artikel 2.4.1 Doel
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De subsidie heeft tot doel het bevorderen van de promotie van Friestalige fictie en nonfictie.
Artikel 2.4.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten ter promotie van het Friese boek.
Artikel 2.4.3 Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen.
Artikel 2.4.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend gedurende een door
Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 2.4.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 2.4.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
b. het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is.
Artikel 2.4.7 Toetsingscriterium
Om voor subsidie in aanmerking te komen, is de activiteit naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten zodanig opgezet dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de te
subsidiëren activiteiten realistisch uitgevoerd zullen worden en de in artikel 2.4.1
omschreven doelstelling behaald zal worden.
Artikel 2.4.8 Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking,
met uitzondering van de kosten zoals genoemd in artikel 2.4.9.
Artikel 2.4.9 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking;
a. kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag;
b. verblijfkosten;
c. kosten die betrekking hebben op de uitgifte van een boek;
d. ongespecificeerde kosten.
Artikel 2.4.10 Subsidiehoogte
De subsidie bedraagt de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.250.
Artikel 2.4.11 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
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2.

Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 2.4.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
De schriftelijke communicatiemiddelen gericht op het publiek worden in ieder geval in de
Friese taal gesteld.
Artikel 2.4.13 Prestatieverantwoording
1.
De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2.
De subsidieontvanger toont desgevraagd na een in de beschikking genoemde termijn
aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, heeft plaatsgevonden en dat aan
de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan.
Paragraaf 2.5

Fries taalgebruik

Artikel 2.5.1 Doel
De subsidie heeft tot doel de zichtbaarheid en het horen van de Friese taal en het horen
van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in Fryslân te vergroten.
Artikel 2.5.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:
a. Activiteiten die de zichtbaarheid en het horen van de Friese taal structureel en voor
langere tijd in de Friese gemeenschap aantoonbaar vergroten en daarmee de positie
van die taal verstevigen;
b. het ontwikkelen van oorspronkelijk Friestalige communicatiemiddelen, bedoeld voor het
publiek;
c. het vertalen van bestaande communicatiemiddelen gericht op het publiek, naar de
Friese taal.
Artikel 2.5.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
een onderneming, stichting, instelling of een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
die gevestigd is in Fryslân of Fryslân als werkgebied heeft.

Artikel 2.5.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 2.5.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 2.5.5. a Weigeringsgronden
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Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
b. het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is;
c. de aanvrager reeds eerder voor dezelfde activiteit subsidie heeft gekregen;
d. er een andere provinciale subsidieregeling bestaat op grond waarvan voor de
activiteit subsidie aangevraagd kan worden.
Artikel 2.5.6 Toetsingscriteria
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvraag naar het oordeel van
Gedeputeerde Staten te voldoen aan de volgende criteria.
De activiteit:
a. dient bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de provincie;
b. dient gericht te zijn op voor publiek toegankelijke ruimten, diensten of informatie;
c. betreft geen activiteit als bedoeld in artikel 2.1.2 of artikel 2.2.2 van deze
regeling.
Artikel 2.5.7 Subsidiabele kosten en subsidiehoogte
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat zijn alle voor de uitvoering van de subsidiabele
activiteit te maken kosten subsidiabel, uitgezonderd de kosten die in paragraaf 2.5.7
a genoemd worden;
2. De hoogte van de subsidie bedraagt per activiteit maximaal 80% van de
subsidiabele
kosten, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 3000,-.
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de hoogte van de subsidie voor de activiteit
als bedoeld in artikel 2.5.2, onderdeel c, € 0,20 per woord, een minimum van €
100,- en een maximum van € 1000,-.
Artikel 2.5.7 a Niet subsidiabele kosten
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 van de Asv 2013 komen kosten voor het
ontwikkelen en oinderhouden van websites en apps en dergelijke niet voor subsidie in
aanmerking.
Artikel 2.5.8 Verdeelsystematiek
1.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als
datum van binnenkomst.
2.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
3.
Aan een aanvrager wordt per kalenderjaar ten hoogste eenmaal subsidie verstrekt
voor dezelfde activiteit.
Artikel 2.5.9 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1.
Aan de subsidieontvanger kunnen bij de subsidieverstrekking verplichtingen worden
opgelegd met betrekking tot de verspreiding en het bereik van het
communicatiemiddel.
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2.

3.

4.

Indien de subsidie betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.5.2,
onderdeel a en c, wordt aan de subsidieontvanger in ieder geval de verplichting
opgelegd dat het communicatiemiddel tenminste voor de oorspronkelijke doelgroep
zichtbaar dient te zijn, zolang het onderwerp waarop het betrekking heeft actueel is.
Als de subsidie slaat op een activiteit zoals bedoeld in paragraaf 2.5.2, onderdeel c,
wordt aan de subsidieontvanger in elk geval de verplichting opgelegd dat het
materiaal op zijn minst twee jaar na de beschikking tot vaststelling van de subsidie
in stand gehouden moet worde.
de teksten te laten vertalen door een vertaler die bedreven is in het Fries, of er in elk
geval voor te zorgen dat de tekst in goed Fries en zonder schrijffouten zijn te lezen.

Artikel 2.5.10 Prestatieverantwoording
1.
De subsidie wordt direct vastgesteld en in één keer uitbetaald.
2.
De subsidieontvanger toont desgevraagd na een in de beschikking genoemde termijn
aan dat de vertaalactiviteit waarvoor subsidie is verstrekt, heeft plaatsgevonden door
toezending van het vertaalde communicatiemiddel of een verwijzing naar de digitale
vindplaats van het vertaalde middel, en op welke wijze aan de aan de
subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan.
3.
Indien de subsidie is verstrekt voor andere dan vertaalactiviteiten, vindt de in het
tweede lid bedoelde verantwoording plaats door toezending van in de beschikking
genoemde stukken.
Paragraaf 2.6

Uitgeven Friestalige literatuur

Artikel 2.6.1 Doel
De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het uitgeven van oorspronkelijk Friestalige
fictie en non-fictie.
Artikel 2.6.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief
boek in de Friese taal.
Artikel 2.6.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een erkende uitgever of een organisatie die zich
in hoofdzaak bezig houdt met de Friese taal of fungeert als streektaalorganisatie.
Artikel 2.6.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd, indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 2.6.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 2.6.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
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a.
b.
c.
f.

de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is;
de aanvrager reeds eerder voor een dergelijke activiteit subsidie heeft gekregen,
maar de betreffende publicatie niet is gepubliceerd;
de aanvrager voor een activiteit, als bedoeld in artikel 2.6.2, in het lopende
kalenderjaar reeds voor twaalf boektitels subsidie heeft verkregen.

Artikel 2.6.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
1.
Er wordt gebruik gemaakt van het modelcontract van de Groep Algemene Uitgevers
en de Auteursbond of van een contract dat op het modelcontract is gebaseerd.
2.
De boektitel is niet eerder in de vorm waarvoor subsidie wordt gevraagd uitgegeven.
3.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een papieren uitgave, wordt slechts subsidie
verstrekt indien de uitgave een minimumoplage heeft van:
a. 250 exemplaren voor verhalenbundels, fictie-, non-fictie-, kinder- en
jeugdboeken;
b. 100 exemplaren voor gedichtenbundels.
4.
Indien de aanvraag betrekking heeft op een papieren uitgave in een streektaal,
wordt slechts subsidie verstrekt indien de uitgave een minimumoplage heeft van:
c. 125 exemplaren voor verhalenbundels, fictie-, non-fictie-, kinder- en
jeugdboeken;
d. 50 exemplaren voor gedichtenbundels.
5.
In afwijking van het eerste lid, kan de aanvrager bij zijn aanvraag aantonen dat de
rechten van de auteur op andere wijze goed zijn gewaarborgd.
Artikel 2.6.8 Subsidiehoogte
De subsidie bedraagt:
a. Voor de publicatie van fictie en non-fictie in boekvorm: maximaal € 2.000;
b. Voor de publicatie van een auditief of digitaal boek maximaal € 1.600;
c. Voor de publicatie van een gedichtenbundel maximaal € 1.000;
d. Voor de publicatie van een novelle maximaal € 1.000.
Artikel 2.6.9 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 2.6.10 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger wordt in elk geval de verplichting opgelegd dat:
a. het boek binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling in de handel is
gebracht en het boek te verkrijgen is bij boekhandels die zijn aangesloten bij de
Koninklijke Boekverkopersbond;
b. voor zover het een auditief of digitaal boek betreft, de boektitel op een algemeen
toegankelijke plaats op internet of als geluidsdrager verkrijgbaar is;

Nederlandse vertaling van Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân

c.

Er jaarlijks aan de provincie gerapporteerd wordt hoeveel publicaties waar de
afgelopen vijf jaar subsidie voor ontvangen is, er uiteindelijk verkocht zijn.

Artikel 2.6.11 Prestatieverantwoording
1. De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2. De subsidieontvanger toont desgevraagd na een in de beschikking genoemde termijn
aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, heeft plaatsgevonden door
toezending van de betreffende boektitel of een verwijzing naar de digitale vindplaats.
Paragraaf 2.7

Open programma Lân fan Taal

[vervallen]
Hoofdstuk 3

Cultuur

Paragraaf 3.1

Brûsfûns

Artikel 3.1.1 Doel
De subsidie heeft tot doel om zoveel mogelijk inwoners van Fryslân actief of passief te
laten deelnemen aan culturele activiteiten om kansen tot zelfontplooiing te vergroten en
om de onderlinge verbondenheid van mensen te versterken, in het bijzonder in Friese
dorpen.
Artikel 3.1.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor culturele activiteiten die in Fryslân plaatsvinden.
Artikel 3.1.3 Doelgroep
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid.
2. Geen subsidie wordt verstrekt aan:
a. instellingen die een boekjaarsubsidie van de provincie ontvangen, tenzij zij als
projectpartner deel uitmaken van een samenwerkingsverband waarbinnen zij niet
het grootste financiële aandeel in de projectkosten hebben en niet de
hoofdaanvrager zijn;
b. scholen waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.
Artikel 3.1.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 3.1.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 3.1.6 Weigeringsgronden
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Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit plaatsvindt in het kader van cultuureducatie op een basisschool, tenzij de
activiteit plaatsvindt op een speciale school voor basisonderwijs of een school voor
speciaal onderwijs;
b. de activiteit kan worden gerekend tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager;
c. er een andere provinciale subsidieregeling bestaat op grond waarvan voor de
activiteit subsidie aangevraagd kan worden;
d. de activiteit plaatsvindt in het kader van regulier onderwijs;
e. de activiteit zich richt op het ontwikkelen van lesmateriaal;
f. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
g. de aanvraag gericht is op het realiseren van een beeld- of geluidsregistratie;
h. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
i. er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische,
financiële of economische zin niet haalbaar is.
Artikel 3.1.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de elementen onderwijs of meertaligheid maken integraal deel uit van de activiteit;
b. de activiteit kan binnen de provincie Fryslân als vernieuwend beschouwd worden in
de zin van aanpak, samenwerkingsverbanden, vorm of product-marktcombinaties;
c. er is voorzien in cofinanciering van ten minste een kwart van de te verlenen subsidie.
Artikel 3.1.8 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat komen alle kosten voor subsidie in aanmerking,
met uitzondering van de kosten zoals genoemd in artikel 3.1.9.
2. Voor zover loonkosten in aanmerking komen voor subsidie worden de kosten
berekend op basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de betreffende
medewerker, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een cao
verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan
van 1.650 productieve uren per jaar bij een 40-urige werkweek.
Artikel 3.1.9 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag;
b. reis- en verblijfkosten komen niet voor subsidie in aanmerking;
c. ongespecificeerde kosten.
Artikel 3.1.10 Subsidiehoogte en cofinanciering
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten
tot een maximum van € 50.000.
2. Door Gedeputeerde Staten van Fryslân verstrekte provinciale middelen kunnen niet
als cofinanciering worden opgevoerd.
3. Cofinanciering kan voor maximaal 50% bestaan uit vrijwilligerswerk. De uren van
vrijwilligers die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de totstandkoming van een
activiteit en die niet uit anderen hoofde zijn of kunnen worden gesubsidieerd, kunnen
in het kader van cofinanciering worden opgevoerd met een maximum van € 35,- per
uur.
Artikel 3.1.11 Verdeelsystematiek
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1.

2.
3.

4.

Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking
komende volledige aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt
naarmate die beter beantwoordt aan de volgende toetsingscriteria:
a. de mate waarin de activiteit naast cultuur tevens betrekking heeft op
meertaligheid of onderwijs, en waar het creëren van samenhang tussen cultuur
en meertaligheid en cultuur en onderwijs centraal staat;
b. de mate waarin er sprake is van cofinanciering;
c. de mate waarin er sprake is van cofinanciering door een of meer gemeenten;
d. de mate waarin door amateurs of vrijwilligers in de vrije tijd bijgedragen wordt aan
de realisatie van de activiteit;
e. het verwachte aantal deelnemers aan de activiteit;
f. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan cultuurparticipatie in de Friese dorpen;
g. de beoogde en verwachte effecten in relatie tot de hoogte van de gevraagde
subsidie.
Ten behoeve van de rangschikking wegen de genoemde criteria even zwaar.
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de
rangschikking. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even
hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Een rangschikking van aanvragen blijft achterwege indien het maximaal te verlenen
subsidiebedrag lager is dan het subsidieplafond. In dat geval toetsen Gedeputeerde
Staten of de aanvragen in voldoende mate beantwoorden aan de genoemde criteria.

Artikel 3.1.12 Prestatieverantwoording
1. De subsidieontvanger toont op basis van een verklaring inzake werkelijke uitgaven en
inkomsten aan dat de activiteit is verricht.
2. In de verklaring als bedoeld in het eerste lid geeft de subsidieontvanger in ieder geval
aan:
a. dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht, voorzien van een
korte toelichting;
b. op welke wijze aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
c. wat het totale bedrag van de gerealiseerde subsidiabele kosten is;
d. wat het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen van
derden, is; en
e. wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.
3. Bij de verklaring als bedoeld in het eerste lid overlegt de subsidieontvanger een door
hem vastgestelde rekening, die betrekking heeft op de activiteit en die zodanig is
ingericht dat hieruit de met uitvoering gemoeide bedragen afzonderlijk blijken.
Artikel 3.1.13 Bevoorschotting en betaling
Het voorschot bedraagt maximaal 70% van het verleende bedrag.
Paragraaf 3.2

Laagdrempelige culturele activiteiten

Artikel 3.2.1 Doel
De subsidie heeft tot doel het laagdrempelig culturele aanbod te versterken, om daarmee
een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Fryslân en haar bezoekers de kans te
geven om actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten.
Artikel 3.2.2 Subsidiabele activiteiten
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Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het organiseren van een culturele activiteit;
b. het samenstellen van een catalogus ten behoeve van een tentoonstelling;
c. het uitgeven van een auditief, digitaal of papieren boek met erfgoed als onderwerp;
d. begeleiding door professionele musici van de repetities en de daaruit voortvloeiende
uitvoering van een voorstelling door een amateurkoor uit Fryslân.
e. ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen die worden georganiseerd tussen
Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen.
f. ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek, die
worden georganiseerd tussen Friestaligen en buitenlandse minderheidstaalgroepen.
g. het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door het creëren van cultureel aanbod.
Artikel 3.2.3 Doelgroep
1. Subsidie, met uitzondering van subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2, onderdeel g,
wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.
2. Subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 3.2.2, onder d wordt uitsluitend
verstrekt aan een amateurkoor.
3. Geen subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die een boekjaarsubsidie van de
provincie ontvangen, tenzij zij als projectpartner deel uitmaken van een
samenwerkingsverband.
Artikel 3.2.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten vastgestelde
aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 3.2.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 3.2.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit kan worden gerekend tot de reguliere bedrijfsvoering of taak van de
aanvrager;
b. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
c. de aanvraag gericht is op het realiseren van een beeld- of geluidsregistratie;
d. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
e. er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische,
financiële of economische zin niet haalbaar is.
f. niet wordt voldaan aan de onder 3.2.7 genoemde toetsingscriteria
g. voor de activiteiten bedoeld in artikel 3.2.2, onder g, de aanvrager al eerder voor
dezelfde activiteit subsidie ontvangen heeft;
h. voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder g, de activiteit een eenmalig
karakter heeft.
Artikel 3.2.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
1. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder a:
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a.
b.

2.

3.

4.

5.

6.

de activiteit heeft een bovenlokaal belang;
meer dan de helft van de werkzaamheden wordt door lokale amateurs en
vrijwilligers uitgevoerd;
c. de activiteit is openbaar toegankelijk.
Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder b:
a. de tentoonstelling is openbaar toegankelijk;
b. de activiteit heeft geen betrekking op een heruitgave.
Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder c:
a. het boek is algemeen verkrijgbaar;
b. de activiteit heeft geen betrekking op een heruitgave.
Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder d:
a. de activiteit heeft een bovenlokaal belang;
b. lokale amateurs en vrijwilligers zijn actief betrokken bij de organisatie van de
activiteit;
c. de uitvoering is openbaar toegankelijk.
Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3.2.2, onder e:
a. de activiteit moet zijn gericht op een duurzame uitwisseling;
b. de activiteit moet naar het oordeel van gedeputeerde staten bijdragen aan de
versterking van de Friese taal.
Voor de activiteiten bedoeld in artikel 3.2.2, onder g:
a. de activiteit heeft een bovenlokaal belang;
b. de activiteit is gericht op de doelgroep van ouderen van 65 jaar en ouder of
mensen met een beperking of een chronische ziekte;
c. de onder b genoemde doelgroep levert een actieve bijdrage aan de activiteit;
d. de activiteit moet van voldoende artistiek-inhoudelijk niveau zijn, in ieder geval
geborgd door betrokkenheid van een professional uit de kunstsector;
e. structurele samenwerking met een onderwijsinstelling, zorginstelling of
welzijnsinstelling;
f. de activiteit is zowel financieel als inhoudelijk en artistiek na de gesubsidieerde
periode voor tenminste een jaar geborgd;
g. de activiteit heeft een voorbeeldfunctie;
h. uit de aanvraag dient duidelijk naar voren te komen dat de activiteit vraaggericht
via afstemming met de doelgroep is bepaald.

Artikel 3.2.8 Subsidiabele kosten
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 van de ASV en de kosten zoals genoemd
in artikel 3.2.9 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat, alle kosten voor subsidie
in aanmerking.
2. Voor zover loonkosten in aanmerking komen voor subsidie, worden de kosten
berekend op basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de betreffende
medewerker, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een cao
verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan
van 1.650 productieve uren per jaar bij een 40-urige werkweek.
3. Voor zover het gaat om activiteiten als bedoeld in artikel 3.2.2, onder e, zijn in
afwijking van het eerste lid, de volgende kosten, voor zover noodzakelijk en
adequaat, subsidiabel:
a. kosten voor de organisatie van internationale contacten op het gebied van de
tweetaligheid in Fryslân, tot een maximum van € 2.250;
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b.

4.

5.

kosten, gemaakt door vertegenwoordigers van organisaties in Fryslân, die in het
kader van internationale uitwisseling naar minderheidstaalgebieden in het
buitenland gaan, tot een maximum van € 750.
Voor zover het gaat om activiteiten als bedoeld in artikel 3.2.2, onder f, zijn in
afwijking van het eerste lid, de kosten voor de organisatie van een culturele
ontmoeting tussen minderheidstaalgroepen op het gebied van muziek, voor zover
noodzakelijk en adequaat, subsidiabel, tot een maximum van € 20.000.
Voor zover het gaat om activiteiten als bedoeld in artikel 3.2.2. onder g, zijn in
afwijking van het eerste lid, voor zover noodzakelijk en adequaat, de kosten voor de
organisatie van activiteit subsidiabel, tot een maximum van € 16.000.

Artikel 3.2.9 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag;
b. verblijfkosten;
c. onvoorziene kosten.
Artikel 3.2.10 Subsidiehoogte en cofinanciering
1. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2, onder a tot en met d bedraagt
maximaal 90% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van:
a. € 1.000 voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder a;
b. € 2.000 voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder b en c;
c. € 1.000 voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2.2, onder d.
2. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2, onder e, bedraagt 100% van
de op grond van artikel 3.2.8, derde lid, in aanmerking komende subsidiabele kosten.
3. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2, onder f, bedraagt 100% van de
op grond van artikel 3.2.8, vierde lid, in aanmerking komende subsidiabele kosten.
4. De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3.2.2 onder g, bedraagt 50% van de
op grond van artikel 3.2.8, vijfde lid, in aanmerking komende subsidiabele kosten.
5. Door Gedeputeerde Staten verstrekte provinciale middelen kunnen niet als
cofinanciering worden opgevoerd bij de verkrijging van subsidie op grond van andere
provinciale regelingen.
Artikel 3.2.11 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 3.2.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
1. Aan de subsidieontvanger wordt ìn geval van een activiteit als bedoeld in artikel 3.2.2
onder c in elk geval de verplichting opgelegd dat:
a. de activiteit wordt uitgevoerd binnen een jaar na datum van de subsidieverlening
b. er voor het boek een isbn-nummer wordt aangevraagd;
c. een exemplaar van het boek kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan Tresoar;
postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden;
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d.

een exemplaar van het boek kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan het
Koninklijke Bibliotheek Depot van Nederlandse Publicaties & Nederlandse Bibliografie
Postbus 74 2501 AJ Den Haag.
2. Aan de subsidieontvanger wordt in geval van een activiteit als bedoeld onder
paragraaf 3.2.2., onder d, in elk geval de verplichting opgelegd dat de activiteit binnen
een jaar na datum van de subsidieverlening wordt uitgevoerd.

Artikel 3.2.13 Prestatieverantwoording
1. De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2. De subsidieontvanger toont desgevraagd, na een in de beschikking genoemde
termijn, aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt heeft plaatsgevonden en
op welke wijze aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is
voldaan.
Paragraaf 3.3

Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities

Artikel 3.3.1 Doel
Realisatie van producties op het gebied van muziek, theater en dans of een mengvorm
daarvan gemaakt door professionals, teneinde een hoogwaardig kwalitatief aanbod van
podiumkunsten in Fryslân te waarborgen.
Artikel 3.3.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. het geheel van voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van een
theater-, muziek- of dansproductie of een mengvorm daarvan, en
b. het maken van een professionele muziekcompositie.
Artikel 3.3.3 Doelgroep
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid.
2. Geen subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die een boekjaarsubsidie van de
provincie ontvangen, tenzij zij als projectpartner deel uitmaken van een
samenwerkingsverband waarbinnen zij niet het grootste financiële aandeel in de
projectkosten hebben en niet de hoofdaanvrager zijn.
Artikel 3.3.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 3.3.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 3.3.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische,
financiële of economische zin niet haalbaar is;
de activiteit betrekking heeft op het bewerken of het hernemen van een ontwikkelde
productie of compositie;
er een andere provinciale subsidie voor de activiteit is verleend.
aan de aanvraag bij de rangschikking als bedoeld in artikel 3.3.8, tweede lid, minder
dan 21 punten zijn toegekend;
aan de aanvraag bij de rangschikking als bedoeld in artikel 3.3.8, derde lid, minder
dan 15 punten zijn toegekend.

Artikel 3.3.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de artistieke leider van de productie is minimaal twee jaar beroepsmatig actief met het
maken van producties of composities;
b. de maker heeft meerdere producties of composities voortgebracht;
c. de maker van een professionele muziekcompositie heeft een afgeronde opleiding aan
een conservatorium genoten.
Artikel 3.3.8 Verdeelsystematiek
1.
Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking
komende
volledige aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate
die meer voldoet aan de betreffende toetsingscriteria in verhouding tot de andere
aanvragen.
2.
Aanvragen als bedoeld in artikel 3.3.2, onderdeel a, worden getoetst aan de
volgende toetsingscriteria:
a. de mate van artistieke kwaliteit van de activiteit, gelet op:
1°. oorspronkelijkheid: de eigenheid en de herkenbare artistieke
signatuur van de productie;
2°. zeggingskracht: in hoeverre spreekt de activiteit het publiek aan en weten de
makers het publiek te beroeren, prikkelen of verrassen.
b. de mate van ondernemerschap, gelet op:
1°. in hoeverre er sprake is van financiële bijdragen uit de markt;
2°. de kwaliteit van het marketing- en publiciteitsplan.
c. de mate van uitvoeringspotentie, gelet op:
1°. de kwaliteit van het projectplan;
2°. de strategie om de productie tot daadwerkelijke uitvoering te laten komen;
d. de mate waarin de productie bijdraagt aan de diversiteit van het aanbod van
producties in Fryslân.
3.
Aanvragen als bedoeld in artikel 3.3.2, onderdeel b, worden getoetst aan de
volgende toetsingscriteria:
a. de artistieke kwaliteit van de activiteit, gelet op:
1°. oorspronkelijkheid: de eigenheid en de herkenbare artistieke
signatuur van de productie;
2°. zeggingskracht: in hoeverre spreekt de activiteit het publiek aan
en weten de makers het publiek te beroeren, prikkelen of verrassen.
b. de mate van uitvoeringspotentie, gelet op:
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1°. de kwaliteit van het projectplan;
2°. de strategie om de productie tot daadwerkelijke uitvoering te laten komen.
c. de mate waarin de productie bijdraagt aan de diversiteit van het aanbod van
producties in Fryslân.
4.
Per in het tweede en derde lid genoemd criterium worden maximaal 5 punten
toegekend op een schaal van 0 tot en met 5.
5.
Ten behoeve van de in het tweede en derde lid bedoelde rangschikking wegen de
toetsingscriteria even zwaar.
6.
De door Gedeputeerde Staten ingestelde adviescommissie Cultuur adviseert over
de
rangschikking van de aanvragen.
7.
Op de adviescommissie is het Reglement voor de Adviescommissie Cultuur van
toepassing.
8.
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de
rangschikking. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even
hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de
onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Rangschikking blijft achterwege, indien het bedrag van de te verlenen subsidie van de
voor subsidieverlening in aanmerking komende volledige aanvragen, lager is dan het door
Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieplafond.
Artikel 3.3.9 Niet-subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. bureau- en huisvestingskosten;
b. kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag;
c. reis- verblijfs- en accommodatiekosten;
d. kosten voor apparatuur en instrumenten;
e. kosten die verband houden met de uitvoering van de productie;
f. exploitatiekosten;
g. investeringen;
h. kosten voor marketing en public relations.
Artikel 3.3.10 Subsidiabele kosten
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 van de ASV en de kosten zoals genoemd
in artikel 3.3.9 komen, alle kosten voor subsidie in aanmerking die direct toe te
rekenen zijn aan het maken van de productie.
2. Voor zover dat het om activiteiten als bedoeld in paragraaf 3.3.2, onderdeel b, gaat,
komen alleen die kosten voor subsidie in aanmerking die slaan op de uren die de
componist maakt voor het schrijven;
3. Voor zover loonkosten in aanmerking komen voor subsidie worden de kosten
berekend op basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de betreffende
medewerker, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een cao
verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan
van 1.650 productieve uren per jaar bij een 40-urige werkweek.
Artikel 3.3.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie als bedoeld in 3.3.2, onderdeel a, bedraagt 50% van de
subsidiabele kosten, met een maximum van € 20.000.
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2.

3.

In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de subsidie voor een Friestalige toneelof muziekproductie 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €
20.000.
De hoogte van de subsidie als bedoeld in 3.3.2, onderdeel b, bedraagt 50% van de
subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Artikel 3.3.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger wordt in geval van een activiteit als bedoeld in artikel 3.3.2
onder a en b in elk geval de verplichting opgelegd dat de productie binnen twee jaar na
datum van subsidieverlening in Fryslân wordt uitgevoerd.
Artikel 3.3.13 Prestatieverantwoording
1.
2.

De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
De subsidieontvanger toont desgevraagd na een in de beschikking genoemde termijn
aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt, heeft plaatsgevonden en dat aan
de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is voldaan.

Paragraaf 3.4

Iepenloftspullen

Artikel 3.4.1 Doel
De subsidie heeft tot doel de cultuurparticipatie in een lokale gemeenschap te versterken.
Artikel 3.4.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor de productie en de uitvoering van een Iepenloftspul.
Artikel 3.4.3 Doelgroep
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan stichtingen of verenigingen die op het
moment van de aanvraag één of meer Iepenloftspullen hebben geproduceerd.
2. Geen subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die een boekjaarsubsidie van de
provincie ontvangen, tenzij zij als projectpartner deel uitmaken van een
samenwerkingsverband waarbinnen zij niet het grootste financiële aandeel in de
projectkosten hebben en niet de hoofdaanvrager zijn.
Artikel 3.4.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag kan worden ingediend gedurende een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 3.4.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 3.4.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit, blijkens de bij de aanvraag overlegde begroting, ook zonder subsidie kan
worden gerealiseerd;
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b.
c.
d.

de activiteit gericht is op het realiseren van een beeld- of geluidsregistratie;
de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde
resultaten van het project;
er een naar het oordeel van Gedeputeerde Staten gegronde reden bestaat dat de
activiteit in organisatorische, technische, financiële of economische zin niet haalbaar
is.

Artikel 3.4.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. het iepenloftspul komt vanuit de lokale gemeenschap tot stand;
b. coaching en begeleiding van de uitvoerenden vindt plaats door professionals, die op
basis van hun opleiding of werkervaring aantoonbaar over de vaardigheden en het
inzicht beschikken om kwalitatief hoogstaand werk te maken;
c. de productie wordt opgevoerd in de zomermaanden aansluitend op de datum van
subsidieverlening;
d. de productie wordt in de lokale gemeenschap opgevoerd;
e. er wordt een entreeprijs gevraagd aan toeschouwers.
Artikel 3.4.8 Subsidiabele kosten
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 van de ASV en artikel 3.4.9 van deze
regeling, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat, voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor het gebruik van de locatie;
b. voorbereidingskosten;
c. productiekosten.
2. Voor zover loonkosten in aanmerking komen voor subsidie, worden de kosten
berekend op basis van het brutoloon volgens de loonstaat van de betreffende
medewerker, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een cao
verschuldigde opslagen voor sociale lasten, met dien verstande dat wordt uitgegaan
van 1.650 productieve uren per jaar bij een 40-urige werkweek.
Artikel 3.4.9 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten die gemaakt zijn voor het indienen van de aanvraag;
b. reis- en verblijfkosten;
c. onvoorziene of ongespecificeerde kosten;
d. investeringen.
Artikel 3.4.10 Subsidiehoogte
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum
van € 5.000.
Artikel 3.4.11 Verdeelsystematiek
1. Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking
komende volledige aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt
naarmate die meer voldoet aan de betreffende toetsingscriteria in verhouding tot de
andere aanvragen.
2. Aanvragen worden getoetst aan de volgende toetsingscriteria:
a. de mate van artistieke kwaliteit van het plan, gelet op:
1°. de mate van oorspronkelijkheid: de eigenheid en de herkenbare artistieke
signatuur van de productie;
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3.
4.
5.
6.

7.

2°. de mate van zeggingskracht: in hoeverre spreekt de activiteit het publiek aan
en weten de makers het publiek te beroeren, prikkelen of verrassen.
Ten behoeve van de rangschikking wegen de toetsingscriteria even zwaar.
De door Gedeputeerde Staten ingestelde adviescommissie Cultuur adviseert over de
rangschikking van de aanvragen.
Gedeputeerde Staten stellen voor de adviescommissie een reglement vast.
Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de
rangschikking. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even
hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Een rangschikking van aanvragen blijft achterwege indien het maximaal te verlenen
subsidiebedrag lager is dan het subsidieplafond.

Artikel 3.4.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger wordt in elk geval de verplichting opgelegd dat:
a. er aantoonbare inspanningen gepleegd worden teneinde lokale en regionale
publiciteit voor de productie te genereren;
b. de op het publiek gerichte communicatiemiddelen in ieder geval in de Friese taal
worden gesteld;
c. de uitvoerenden van het Iepenloftspul hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de lokale
gemeenschap.
Artikel 3.4.13 Prestatieverantwoording
1. De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2. De subsidieontvanger toont desgevraagd, na een in de beschikking genoemde
termijn, aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt heeft plaatsgevonden en
op welke wijze aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is
voldaan.
Paragraaf 3.5

Uitkoop theater en muziek

Artikel 3.5.1 Doel
Deze subsidieregeling heeft tot doel het uitkooprisico van programmerende instanties in
Fryslân te verlagen, om daarmee de kwaliteit en diversiteit van de
podiumkunstvoorstellingen te stimuleren en het publieksbereik voor de podiumkunsten te
vergroten.
Artikel 3.5.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitkopen van een voor het publiek toegankelijke
uitvoering van podiumkunsten.
Artikel 3.5.3 Doelgroep
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een uitkooporganisatie of cultureel centrum,
als rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die in het lopende kalenderjaar
minimaal drie voorstellingen op afzonderlijke data programmeert.
2. Alleen aanvragers die financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van
de betreffende productie, komen voor subsidie in aanmerking.
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Artikel 3.5.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 3.5.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 3.5.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. [vervallen]
b. er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische,
financiële of economische zin niet haalbaar is;
c. aan de aanvrager in de betreffende aanvraagperiode reeds een subsidie op grond
van deze paragraaf of één van de andere paragrafen van de Subsidieregeling kultuer
en mienskip Fryslân is verstrekt;
d. de te verstrekken subsidie minder dan € 250 bedraagt.
Artikel 3.5.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. De activiteit vindt plaats minimaal twee weken nadat de aanvraag is ingediend;
b. [vervallen]
c. Er wordt een entreeprijs gevraagd van minimaal € 5 per bezoeker.
Artikel 3.5.8 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 3.5.9 Subsidiabele kosten
[vervallen]
Artikel 3.5.10 Niet subsidiabele kosten
[vervallen]
Artikel 3.5.11 Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt € 750 per afzonderlijke voorstelling, met een maximum van € 2.250
per aanvrager.
Artikel 3.5.11 a Verplichtingen van de subsidieontvanger
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Aan de subsidieontvanger wordt in het geval van een activiteit zoals bedoeld in paragraaf
3..2 in elk geval de verplichting opgelegd dat de productie binnen twee jaar in Fryslân
wordt uitgevoerd na de datum van het beschikbaar stellen van de subsidie.
Artikel 3.5.12 Prestatieverantwoording
1. De subsidie wordt vastgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidievaststelling
een beschikking tot subsidieverlening vooraf gaat.
2. De subsidieontvanger toont desgevraagd, na een in de beschikking genoemde
termijn, aan dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt heeft plaatsgevonden en
op welke wijze aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen is
voldaan.
Paragraaf 3.6

Festivals

Artikel 3.6.1 Doel
De subsidie heeft tot doel een festivalaanbod in Fryslân te realiseren teneinde een
levendig, divers en laagdrempelig cultureel en artistiek klimaat te bevorderen.
Artikel 3.6.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor het tweemaal organiseren van:
a. een jaarlijks terugkerend podiumkunstenfestival in de gemeente Leeuwarden;
b. een jaarlijks terugkerend podiumkunstenfestival buiten de gemeente
Leeuwarden in de provincie Fryslân;
c. een jaarlijks terugkerend media-, beeldende kunst-, letterenfestival in de
provincie Fryslân.
Artikel 3.6.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een vereniging of stichting.
Artikel 3.6.4 Aanvraag
1. Een aanvraag voor subsidie wordt ontvangen binnen een door Gedeputeerde
Staten vastgesteld tijdvak.
2. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door
Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.
3. Een aanvraag kan worden aangevuld tot het verstrijken van het in het
eerste lid genoemde tijdvak.
Artikel 3.6.5 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 2.7 van de Asv wordt de aanvraag geweigerd
indien:
a. de aanvraag niet voldoet aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 3.6.6;
b. de activiteit naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische,
financiële of technische zin niet haalbaar is;
c. voor de te subsidiëren festivals reeds een subsidie is verstrekt door de
provincie Fryslân;
d. er sprake is van een sluitende begroting met dekking van overige partijen
waardoor subsidie vanuit de provincie Fryslân niet meer noodzakelijk is;
e. onvoldoende aannemelijk is dat binnen twaalf maanden na het besluit
tot subsidieverlening kan worden begonnen met het uitvoeren van de
activiteit;
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f.
g.
h.
i.

j.

aan de aanvraag bij de rangschikking als bedoeld in artikel 3.6.9 minder dan 42
punten zijn toegekend;
de hoogte van de subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 3.6.2, onderdeel a,
minder dan € 80.000,- bedraagt voor het tweemaal organiseren van een festival;
de hoogte van de subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 3.6.2, onderdeel b,
minder dan € 40.000,- bedraagt voor het tweemaal organiseren van een festival;
de hoogte van de subsidie voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.2,
onderdeel c, minder dan € 20.000 bedraagt voor het tweemaal organiseren van
een festival;
de activiteit start in hetzelfde kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen.

Artikel 3.6.6 Drempelvoorwaarden
Om voor rangschikking als bedoeld in artikel 3.6.9 in aanmerking te komen, wordt ten
minste aan de volgende drempelvoorwaarden voldaan:
a. het evenement heeft een bovenlokaal karakter;
b. de aanvraag heeft betrekking op een jaarlijks terugkerend festival dat tenminste voor
twee achtereenvolgende kalenderjaren, direct aansluitend op het kalenderjaar waarin
de subsidieaanvraag is ontvangen, wordt georganiseerd.
Artikel 3.6.7 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten
1. Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.2 komen alle kosten in aanmerking
die rechtstreeks verband houden met de programmering van de activiteit:
bijvoorbeeld honoraria, uitkoopsommen, gages en logistieke kosten die
rechtstreeks verband houden met de programmering.
2. Voor de activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.2 komen kosten die geen
rechtstreeks verband houden met de programmering van de activiteit niet
voor subsidie in aanmerking:
a. bureaukosten;
b. huisvestingskosten;
c. marketingkosten;
d. reiskosten;
e. kosten die betrekking hebben op gedrukte kranten en tijdschriften.
Artikel 3.6.8 Subsidiehoogte
1. Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3.6.2, onderdeel a, bedraagt de hoogte
van de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum
van € 200.000.
2. Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3.6.2, onderdeel b, bedraagt de hoogte
van de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum
van € 100.000.
3. Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3.6.2, onderdeel c, bedraagt de hoogte
van de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum
van € 50.000.
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Artikel 3.6.9 Verdeelsystematiek
1. Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking
komende volledige aanvragen zodanig, dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt
naarmate die meer voldoet aan de volgende criteria:
a. kwaliteit van het festival: de mate waarin de activiteit bijdraagt aan een artistiekinhoudelijk hoogstaand aanbod van kunst- en cultuuruitingen in de provincie
Fryslân, te toetsen aan de volgende indicatoren:
1º vakmanschap: staat van dienst van de festivalorganisatie of van de
geprogrammeerde makers en curatoren;
2º zeggingskracht: impact van activiteiten op publiek, indien van toepassing
aan de hand van voorgaande edities van het festival;
3º oorspronkelijkheid: herkenbare signatuur van de activiteit, toevoeging aan het
bestaande aanbod binnen het betreffende festivalgenre in de provincie Fryslân
en, voor zover van toepassing, in de gemeente Leeuwarden;
4º vernieuwing: artistieke ontwikkeling, vernieuwende programmering of
toekomstpotentie en -bestendigheid;
b. maatschappelijke waarde van het festival: de mate waarin met de activiteit
verbanden worden gelegd met de omgeving en wordt bijgedragen aan
maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg, toerisme
en economie, te toetsen aan de volgende indicatoren:
1º educatie: aanwezigheid van activiteiten met betrekking tot kunst- en
cultuureducatie of talentontwikkeling gericht op specifieke
doelgroepen;
2º participatie: doelgroepenbeleid, samenwerking met sociale partners,
interactie met het publiek, laagdrempelige activiteiten;
3º ondernemerschap: verhouding tussen gevraagde subsidie en private
inkomsten, samenwerkingsverbanden met lokale ondernemers, aandacht
voor duurzaamheid, aandacht voor innovatieve ontwikkelingen.
2. Per indicator worden maximaal 10 punten toegekend op een schaal van 0 tot 10.
3. Ten behoeve van de rangschikking wegen de genoemde criteria even zwaar.
4. Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de
rangschikking onder de aanvragen waaraan ten minste 42 punten zijn
toegekend.
5. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die even hoog zijn
gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt voorrang gegeven
aan het project dat het hoogst gescoord heeft op de selectiecriteria onder a,
kwaliteit van het festival.
6. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even hoog zijn
gerangschikt op zowel de totale puntentoekenning als de puntentoekenning per
onderdeel als bedoeld in het vijfde lid, het subsidieplafond wordt overschreden,
wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van
loting.
Artikel 3.6.10 Adviescommissie
1. De door Gedeputeerde Staten ingestelde kamer festivals van de adviescommissie
Cultuur adviseert over de rangschikking van de aanvragen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 3.6.9.
2. Op de adviescommissie is het Reglement voor de Adviescommissie Cultuur
van toepassing.
Artikel 3.6.11 Verplichtingen
Onverminderd de voorwaarden en verplichtingen in paragraaf 2.3 van de ASV, wordt de
verplichting aan de subsidieontvanger opgelegd om jaarlijks een festival te organiseren
van gelijke aard en omvang in financiële, organisatorische en programmatische zin.
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Artikel 3.6.12 Prestatieverantwoording en terugvordering
1. Subsidies die minder dan €25.000 bedragen worden vastgesteld zonder dat aan
de beschikking tot subsidievaststelling een beschikking tot subsidieverlening
vooraf gaat.
2. Subsidie verstrekt in de vorm van een vast bedrag per festivaleditie kan voor dat
bedrag worden teruggevorderd indien een festival in het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft geen doorgang heeft gevonden.
Artikel 3.6.13 Betaling
[vervallen]
Artikel 3.6.14 Staatssteun
Voor zover de subsidiabele activiteit economisch van aard is, wordt subsidie verleend met
toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni
2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
Paragraaf 3.7

Culturele vernieuwing

[ vervallen]
Hoofdstuk 4

Onderwijs

Paragraaf 4.1

Fries en meertaligheid in het onderwijs

Artikel 4.1.1 Doel
De subsidie heeft als doel om activiteiten te ondersteunen die bedoeld zijn om het Fries, de
streektalen in levend gebruik en de meertaligheid in het onderwijs van de provincie Fryslân
te bevorderen.
Artikel 4.1.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten:
a. voor de sector Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) het primair onderwijs, met
inbegrip van het speciaal onderwijs:
1°. het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
2°. het ontwikkelen of up to date houden van lesmateriaal en –methoden.
b. voor het voortgezet onderwijs, de agrarische opleidingscentra (AOC), hogescholen en
regionale opleidingscentra (ROC):
1°. het ontwikkelen van een taalbeleidsplan voor een school, met daarin opgenomen
het beleid met betrekking tot het gebruik van de Friese taal;
2°. het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
3°. het ontwikkelen of up to date houden van lesmateriaal en –methoden;
4°. projecten ter stimulering en verdere ontwikkeling van het vak Fries;
c. Het uitvoeren van wetenschappelijk (onderwijs)onderzoek op het gebied van Vroeg- en
Voorschoolse Educatie (VVE), primair en voortgezet onderwijs.
Artikel 4.1.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 4.1.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
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2.

Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.

Artikel 4.1.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 4.1.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten
van het project;
b. het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of
technische zin niet haalbaar is.
c. het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten niet voorziet in de behoefte van de
scholen binnen het onderwijs aangaande de activiteiten onder paragraaf 4.1.2,
onderdeel a onder 20 of paragraaf 4.1.2, onderdeel b, 30 of 40.
Artikel 4.1.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. het project past binnen de doelstellingen van het door Provinciale Staten vastgestelde
onderwijsbeleid;
b. de subsidieontvanger heeft aantoonbare deskundigheid op het gebied van meertaligheid
in het onderwijs op het gebied van opleiding, begeleiding en onderwijsontwikkeling.
Artikel 4.1.8 Subsidiabele kosten
1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de
volgende kosten voor subsidie in aanmerking:
a. de naar oordeel van Gedeputeerde Staten in redelijkheid te maken kosten om een
activiteit uit te voeren, met uitzondering van de kosten genoemd in artikel 4.1.9;
b. kosten voor de technische ontwikkeling of doorontwikkeling van digitaal lesmateriaal
en –methoden.
2. [vervallen]
3. [vervallen]
Artikel 4.1.9 Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten die betrekking hebben op het geven van onderwijs;
b. onvoorziene kosten;
c. het drukken en verspreiden van lesmateriaal en –methoden.
Artikel 4.1.10 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.
Artikel 4.1.11 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 4.1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger kunnen verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot:
a. het al dan niet om niet geheel of gedeeltelijk openbaar maken van het resultaat of de
resultaten van de activiteit;
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b.

het al dan niet om niet verstrekken van exemplaren van het resultaat of de resultaten
van de activiteit aan de provincie of derden.

Artikel 4.1.13
[vervallen]
Artikel 4.1.14 Staatssteun
[vervallen]
Artikel 4.1.15
[vervallen]

Paragraaf 4.2

Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis

Artikel 4.2.1 Doel
De subsidie heeft tot doel om een toename te realiseren van het aantal mensen dat Fries
kan verstaan, spreken, lezen en schrijven.
Artikel 4.2.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. lesuren die betrekking hebben op het aanbieden van het vak Fries, vanaf het tweede
leerjaar in het VO tot en met het examenjaar;
b. lesuren die betrekking hebben op het aanbieden van het Fries in een beroepsgerichte
context in het middelbaar beroepsonderwijs;
c. lesuren die betrekking hebben op het aanbieden van het Fries, thematisch of praktisch
aangeboden op het gebied van geschiedenis, taal en cultuur, in het voortgezet onderwijs
voor het schooltype praktijkonderwijs.
Artikel 4.2.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen in Fryslân in het voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs, waaronder ook de Regionale Opleidingscentra, de Agrarische
Opleidingscentra en in het voortgezet onderwijs voor het schooltype praktijkonderwijs.
Artikel 4.2.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode, voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de subsidie
wordt gevraagd.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 4.2.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 4.2.6 Toetsingscriteria
1. Om voor een activiteit als bedoeld in artikel 4.2.2 onder a voor subsidie in aanmerking te
komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op één of meer van de volgende leerjaren:
1°. leerjaar 2, 3 en 4 vmbo;
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b.
c.

2.
2.

2°. leerjaar 2, 3, 4 en 5 havo;
3°. leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6 vwo.
de aanvrager biedt aan alle leerlingen van het eerste leerjaar het vak Fries aan;
de lessen Fries worden verzorgd door een bevoegde docent of door een docent die
in het kader van het nascholingsplan van de aanvrager bezig is of bezig gaat de
betreffende bevoegdheid te behalen;

Om voor een activiteit als bedoeld in artikel 4.2.2 onder b en c voor subsidie in
aanmerking te komen, dient, met uitzondering van het speciaal onderwijs, de
groepsgrootte tenminste vijftien leerlingen te zijn, bestaande uit:
a. leerlingen uit dezelfde leerweg en van hetzelfde leer- of verblijfsjaar en niveau;
b. leerlingen uit verschillende leerwegen, maar vanuit hetzelfde leerjaar, verblijfsjaar of
niveau; of
c. leerlingen van twee opeenvolgende leer- of verblijfsjaren of niveaus.

Artikel 4.2.7 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 4.2.8 Subsidiabele kosten
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maximaal 2 lesuren per week per leerjaar.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt voor de leerjaren 3 en 4 vmbo, 4 en 5 havo en 5 en
4, 5 en 6 vwo subsidie verstrekt voor het totale aantal lesuren per week waarin in het
kader van het examenprogramma het vak Fries wordt gedoceerd.
3. Indien de activiteit als bedoeld in artikel 4.2.2 onder b minder dan 15 weken per groep
van leerlingen plaatsvindt, wordt in afwijking van het eerste lid maximaal 1 lesuur per
week per groep van leerlingen gesubsidieerd.
Artikel 4.2.9 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 4.2.2 onder a bedraagt
€ 1.400 per lesuur per leerjaar van 50 minuten.
2. De hoogte van de subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 4.2.2. onder b
bedraagt € 1.100 per lesuur van 50 minuten per onderwijsblok.
3. De hoogte van de subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt naar
evenredigheid aangepast, indien de aanvrager lesuren met een kortere of langere duur
dan 50 minuten hanteert.
4. De hoogte van de subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 4.2.2, onderdeel c,
bedraagt € 1.000 per lesuur.
Artikel 4.2.10 Verplichtingen
1. Gedeputeerde Staten leggen bij de subsidieverlening voor een activiteit als bedoeld in
artikel 4.2.2., onder a als verplichting op dat het vak Fries aan het leerjaar, waarvoor
subsidie wordt aangevraagd, gedurende een geheel schooljaar wordt onderwezen.
2. [vervallen]
3. [vervallen]
Hoofstuk 5

Sport

Paragraaf 5.1

Grootschalige sportevenementen
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Artikel 5.1.1 Doel
De subsidie heeft tot doel de organisatie van grootschalige sportevenementen te stimuleren,
teneinde de sportdeelname in Fryslân te vergroten.
Artikel 5.1.2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. een internationaal sportevenement;
b. een topsportevenement;
c. een breedtesportevenement.
Artikel 5.1.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 5.1.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 5.1.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 5.1.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
b. de activiteit betrekking heeft op een uitwisselingsprogramma, de reguliere competitie van
de vereniging al dan niet in internationaal verband of play-off wedstrijden;
c. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten
van het project;
e. er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische,
financiële of economische zin niet haalbaar is.
Artikel 5.1.7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
1. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.2, eerste lid:
a. de activiteit vindt in de provincie Fryslân plaats;
b. de activiteit is voor het publiek toegankelijk;
c. de activiteit betreft een erkende sport;
d. er zijn minimaal 100 deelnemers;
e. ten minste 25% van de deelnemers komt uit het buitenland;
f. bij het evenement zijn ten minste zes landen vertegenwoordigd.
2. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.2, tweede lid:
a. de activiteit vindt in de provincie Fryslân plaats;
b. de activiteit is voor het publiek toegankelijk;
c. de activiteit betreft een erkende sport;
d. er zijn ten minste 100 deelnemers;
e. ten minste 50% van de deelnemers is niet woonachtig in Fryslân;
3. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 5.1.2, derde lid:
a. de activiteit vindt in de provincie Fryslân plaats;
b. de activiteit is voor het publiek toegankelijk;
c. de activiteit betreft een erkende sport;
d. er zijn ten minste 1.500 deelnemers;
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Artikel 5.1.8 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 5.1.9 Niet-subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. reis- en verblijfkosten, met uitzondering van reis- en verblijfkosten voor juryleden en
scheidsrechters;
b. kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag;
c. investeringen;
d. kosten voor catering, lunches of diners, met uitzondering van de cateringkosten voor de
vrijwilligers, juryleden en scheidsrechters bij het evenement;
e. kosten voor muziek- of feestactiviteiten;
f. personeelskosten, met uitzondering van een vergoeding voor juryleden en
scheidsrechters en de inhuur van vakmensen voor onderdelen die niet door vrijwilligers
kunnen worden uitgevoerd.
g. aankoop van shirts voor deelnemers is niet subsidiabel, of het moet zijn dat deze
aankoop voor vrijwilligers, scheidsrechters of juryleden is.
Artikel 5.1.10 Subsidiabele kosten
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 van de ASV en artikel 5.1.9 komen, voor zover
noodzakelijk en adequaat, alle kosten voor subsidie in aanmerking.
Artikel 5.1.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met
een maximum van € 5.000;
2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met
een maximum van € 10.000, indien de subsidiabele activiteit ten minste zes dagen
duurt, verspreid over een periode van maximaal veertien aaneengesloten dagen en een
aantoonbare lokale economische impuls teweeg brengt.
Artikel 5.1.12 Staatssteun
1.
Subsidies als bedoeld in artikel 5.1.2, onderdelen a en b worden verstrekt met
toepassing van de de-minimisverordening.
2.
De aanvrager vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met
toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.
3.
Het voordeel met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan
€ 200.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en
dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.
4.
De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent, zoals
omschreven in de de-minimisverordening.
Paragraaf 5.2

Friese sporten

Artikel 5.2.1 Doel
De subsidie heeft tot doel de organisatie van evenementen en clinics op het gebied van de
Friese sporten te stimuleren, teneinde de deelname aan de Friese sporten te vergroten.
Artikel 5.2.2 Subsidiabele activiteiten
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Subsidie kan worden verstrekt voor:
a. een sportevenement op het gebied van de Friese sporten;
b. een sportclinic op het gebied van de Friese sporten.
Artikel 5.2.3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 5.2.4 Aanvraagperiode
1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een door Gedeputeerde Staten
vastgestelde aanvraagperiode.
2. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien zij zijn ontvangen buiten een tijdvak
waarvoor Gedeputeerde Staten een subsidieplafond hebben vastgesteld.
Artikel 5.2.5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten
vastgesteld aanvraagformulier.
Artikel 5.2.6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
a. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;
b. de activiteit betrekking heeft op een uitwisselingsprogramma, de reguliere competitie van
de vereniging al dan niet in internationaal verband of play-off wedstrijden;
c. de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten
van het project;
d. er een gegronde reden bestaat dat de activiteit in organisatorische, technische,
financiële of economische zin niet haalbaar is;
Artikel 5.2.7 Toetsingscriteria
1. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de activiteit vindt in de provincie Fryslân plaats;
b. de activiteit is voor het publiek toegankelijk;
c. aan de activiteit doen minimaal 75 deelnemers mee uit minimaal drie dorpen of
steden.
2. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 5.2.2, onder b, geldt in aanvulling op het
voorgaande lid dat de clinic maximaal zes maanden duurt.
Artikel 5.2.8 Verdeelsystematiek
1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de
subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum
van binnenkomst.
2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde
dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge
rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel 5.2.9 Niet-subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. reis- en verblijfkosten, met uitzondering van reis- en verblijfkosten voor juryleden en
scheidsrechters;
b. kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag;
c. investeringen;
d. kosten voor catering, lunches of diners, met uitzondering van de cateringkosten voor de
vrijwilligers, juryleden en scheidsrechters bij het evenement;
e. kosten voor muziek- of feestactiviteiten;
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f.

g.

personeelskosten, met uitzondering van een vergoeding voor juryleden en
scheidsrechters en de inhuur van vakmensen voor onderdelen die niet door vrijwilligers
kunnen worden uitgevoerd.
aankoop van shirts voor deelnemers is niet subsidiabel, of het moet zijn dat deze
aankoop voor vrijwilligers, scheidsrechters of juryleden is.

Artikel 5.2.10 Subsidiabele kosten
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10 van de ASV en artikel 5.2.9 komen, voor zover
noodzakelijk en adequaat, alle kosten voor subsidie in aanmerking.
Artikel 5.2.11 Subsidiehoogte
1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten, met
een maximum van € 5.000,-.
2. Bij een aanvraag ten behoeve van ten minste zes sportevenementen bedraagt de
subsidie, in afwijking van het eerste lid, ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten
met een maximum van € 20.000,-.
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