Grensverleggers
EEN IMPULS VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE CULTURELE
SAMENWERKINGSPROJECTEN TUSSEN VLAANDEREN EN ZUID-NEDERLAND
Deze regeling voor grensoverschrijdende culturele projecten is tot stand gekomen door bijdragen van
het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg. In totaal is voor een periode van drie jaar - 2018, 2019 en 2020 – 600.000 euro beschikbaar.
Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren zal deze middelen beheren, grensoverschrijdende projecten
proactief aanjagen en selecties maken uit projecten die zich op grond van deze regeling presenteren.
deBuren legt over de besteding van de middelen verantwoording af aan de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg, dit door middel van een inhoudelijk en financieel verslag. Hiernaast wordt het
programma geregeld voorgelegd aan een wisselende groep inhoudelijke experten uit de kunst- en
cultuursector in Vlaanderen, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Grensverleggers loopt van 2018 tot en met 2020 en wordt tussentijds geëvalueerd.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Instelling: een rechtspersoon, een vennootschap of een eenmanszaak;
b. Steun(bijdrage), participatie: de aanspraak op financiële middelen, door deBuren verstrekt als
participatie in bepaalde activiteiten van de aanvrager in het kader van Grensverleggers;
c. plafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor
financiële participaties in het kader van Grensverleggers.

Artikel 2 Doelstelling
Grensverleggers wil projecten aanjagen en ondersteunen met bovenlokaal publieksbereik die bijdragen
aan duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen cultuurmakers uit Vlaanderen enerzijds en
de Nederlandse grensprovincies Zeeland, Noord-Brabant en/of Limburg anderzijds. Er zal worden
toegezien op een billijke geografische spreiding van projecten. Initiatieven die gesubsidieerd worden
vanuit Vlaanderen en/of één of meerdere Nederlandse grensprovincies komen enkel in aanmerking in
de mate dat zij een aantoonbaar surplus vormen op de reeds gesubsidieerde reguliere werking.

Artikel 3 Criteria
Projectaanvragen voor een financiële bijdrage worden tenminste beoordeeld in het licht van:
- Artistieke kwaliteit van project en projectpartners
- Billijke spreiding
- Verbinding, ook via dwarsverbanden met andere sectoren
- Publieksverruiming
- Verruiming van netwerk en werkveld door nieuwe contacten of allianties
- Vergroten van de wederzijdse zichtbaarheid
- Cultureel ondernemerschap
- Kennisuitwisseling
- Een heldere en gezonde begroting en een eigen bijdrage van de aanvrager
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Speciale aandacht zal uitgaan naar projecten die inzetten op (niet-limitatief):
- Talentontwikkeling: jong én gevestigd talent
- Creatieve economie en innovatieve kracht
- Erfgoed

Artikel 4 Voorstellen en termijnen
Voor wie een grensoverschrijdend project wil presenteren voor Grensverleggers is een
standaard formulier beschikbaar gemaakt op de website van het Vlaams-Nederlands Huis
deBuren - www.deburen.eu. Voorstellen kunnen het gehele jaar door worden ingediend,
minimaal twaalf weken voor aanvang van het project.
b. Het formulier dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van een inhoudelijk plan waarbij
duidelijk is waaraan de bijdrage voor welke activiteit wordt besteed. Het volledig ingevulde
formulier met inhoudelijk plan dient te worden verzonden naar: Vlaams-Nederlands Huis
deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel, of via de mail: grensverleggers@deburen.eu
c. Behandeling van voorstellen zal plaatsvinden:
a. Op volgorde van binnenkomst. De datum van ontvangst bij Vlaams-Nederlands Huis
deBuren is hierbij bepalend.
b. Naar beoordeling van kwaliteit en toetsing aan criteria zoals vermeld onder artikel 3
d. deBuren neemt contact op met de indiener ten laatste acht weken na goede ontvangst.
e. Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren kan de indiener contacteren om inhoudelijk over het
voorgestelde project (en mogelijke wijzigingen eraan) in gesprek te gaan alvorens te beslissen
over een eventuele participatie.
Nadat het Vlaams-Nederlands Huis deBuren een voorstel heeft weerhouden en het contract op orde is,
vindt uitbetaling van 50% van de financiële participatie plaats binnen de zes weken na bevestiging
hiervan. De resterende 50% wordt uitbetaald na afloop van het project en in de mate dat het volledig
gerealiseerd werd, in overeenkomst met het aanvankelijk ingediende plan.
a.

Artikel 5 Beschikbare middelen en plafond
Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren heeft op grond van deze regeling gedurende vier culturele
seizoenen gespreid over drie jaar (36 maanden) €600.000 te besteden. Wanneer dat totaalbedrag
besteed is bestaat geen mogelijkheid meer om in aanmerking te komen voor ondersteuning.
De maximale bijdrage die per project kan worden geleverd vanuit Grensverleggers is €20.000.
Het te verstrekken bedrag kan niet meer bedragen dan 50% van de totale projectkosten.
De betrokken ondersteunende partners bij Grensverleggers dragen elk volgende bedragen bij:
•
•
•
•

Provincie Zeeland: 75.000 euro (25.000 jaarlijks gedurende drie jaar)
Provincie Limburg: 150.000 euro (50.000 jaarlijks gedurende drie jaar)
Provincie Noord-Brabant: 150.000 (50.000 jaarlijks gedurende drie jaar)
deBuren: 225.000 (75.000 jaarlijks gedurende drie jaar), exclusief inbreng van personeel en
middelen voor organisatie, coördinatie en communicatie

Artikel 6 Verplichtingen ontvanger
a. De ontvanger is ertoe gebonden het project uit te voeren zoals aangekondigd en beschreven in
het finale projectplan dat deel uitmaakt van het contract tussen deBuren en de ontvanger.
Wanneer zou blijken dat dit niet – of onvoldoende – is gebeurd kan het bedrag deels of volledig
worden teruggevorderd. Hij/zij verbindt zich ertoe onmiddellijk en gemotiveerd melding te
maken bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren indien:
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a. De ondersteunde activiteiten niet of slechts gedeeltelijk zullen worden uitgevoerd
b. De ondersteunde activiteiten niet binnen de looptijd van het project zullen worden
verricht
c. De ondersteunde activiteiten niet zullen voldoen aan de voorwaarde(n) gesteld in de
beschikking
d. De besteding van de middelen voor de ondersteunde activiteiten meer dan 20% afwijkt
van de vooropgestelde begroting
Deze meldingen, zowel als de wijzigingen aan de ondersteunde activiteit zoals bedoeld in dit
artikel, kunnen aanleiding zijn om de bijdrage ten nadele van de ontvanger te wijzigen.
b. Indien door of namens de ontvanger één of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot
de te ondersteunen activiteit(en), dient hierbij gebruik te worden gemaakt van de actuele logo’s
van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en van de ondersteunende provincies. Ook moet
vermeld worden: “dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter
ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie
Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.”.
c. De ontvanger dient binnen 8 weken na afloop van de activiteit een verantwoording van het
project in bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.
d. De verantwoording onder sub c betreft een
- Inhoudelijk verslag: kort tekstverslag van de activiteit met als bewijsmateriaal een foto/foto’s
van de activiteit
- Eventuele persrecensies en/of aankondigingen
- Verslag van publieksparticipatie uit Vlaanderen en Nederland
- Zakelijk verslag (overzicht en balans)
- Nota over de mogelijke toekomstbestendigheid (duurzaamheid) van het project
- Bewijs van communicatie-inspanningen: minstens digitaal, mogelijk ook in print, met vermelding
van Grensverleggers zoals hierboven beschreven onder punt b.
- Een standaardformulier voor deze verantwoording is te vinden op www.deburen.eu

Artikel 7 Onontvankelijkheden
Een bijdrage in het kader van Grensverleggers wordt slechts verstrekt aan een instelling zoals begrepen
onder artikel 1.
Het voorstel komt niet in aanmerking voor een bijdrage indien:
a. de gevraagde steun minder dan €2.500 of meer dan €20.000 bedraagt;
b. de gevraagde steun meer bedraagt dan 50% van de totale projectkosten;
c. de activiteit op het moment van ontvangst van de aanmelding is gerealiseerd, en/of de aanvraag
ontvangen is buiten de periode zoals vermeld in artikel 4.

Artikel 8 Afwijzingsgronden
Een aanvraag voor een steunbijdrage wordt afgewezen indien:
a. het project/de activiteit naar inschatting van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren niet of
onvoldoende aansluit bij de doelstelling van Grensverleggers zoals omschreven in artikel 2;
b. het project/de activiteit naar inschatting van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren niet of
onvoldoende beantwoordt aan de criteria in artikel 3;
c. het maximale bedrag per jaar/cultureel seizoen is besteed, en/of andere projecten beter
beantwoorden aan de criteria in artikel 3;
d. het project/de activiteit reeds ondersteund of gefinancierd wordt door de betreffende Provincie
(Zeeland, Limburg en/of Noord-Brabant);
e. De aanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een
onderneming en/of instelling.
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Artikel 9 Hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist Vlaams-Nederlands Huis deBuren.
2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Vlaams-Nederlands
Huis deBuren, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
van enige bepaling afwijken.

Artikel 10 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
1. Grensverleggers treedt in werking met ingang vanaf 1 december 2017; vanaf die datum kunnen
projecten zich melden voor ondersteuning.
2. Grensverleggers vervalt met ingang van 30 november 2020; vanaf die datum kan geen steun
meer worden toegekend.
3. Alle projecten binnen het programma Grensverleggers grijpen plaats (presenteren zich aan het
publiek) in de periode 2018, 2019, 2020.
4. Deze regeling kan worden aangehaald als “Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van
culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de
Provincie Limburg en/of de Provincie Zeeland”
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