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Ben je kunstenaar in Sint-Gillis? Op zoek naar financiële steun voor jouw project? De dienst 

Cultuur en de dienst Nederlandstalige aangelegenheden van de gemeente Sint-Gillis lanceren 

jaarlijks een gezamenlijke projectoproep, die kadert binnen de gemeentelijke 

cultuurbeleidsplannen. Projecten die de transversaliteit en/of de toegankelijkheid van cultuur 

versterken en/of die culturele ontmoetingen stimuleren en/of die kunstenaars ondersteunen 

en waarderen, komen in aanmerking voor een subsidie.  

PRIORITEITEN - DOELGROEP 

De oproep richt zich op lokale kunstenaars die op zoek zijn naar financiële ondersteuning voor de 

uitwerking van een artistiek werk of project. De projecten dienen gerealiseerd te worden tussen 

november 2022 en november 2023.  

U kan reageren als individu, collectief of vereniging. Natuurlijke personen kunnen een subsidieaanvraag 

indienen voor een bedrag van max. 1000 euro. Verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een 

subsidieaanvraag indienen voor een bedrag van max. 6000 euro.  

mailto:evandeputte@stgilles.brussels
mailto:esalson@stgilles.brussels


DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 

Uw projectaanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden:  

 

● U vraagt subsidies aan voor de ontwikkeling en realisatie van een project of artistiek werk (niet voor 

de dagelijkse werking van jouw organisatie).  

 

● De aanvrager (persoon) is gedomicilieerd in Sint-Gillis, heeft een atelier in Sint-Gillis en/of volgt een 

lokale kunstopleiding; de aanvrager (vereniging) zetelt in Sint-Gillis; en/of het project heeft een andere 

aantoonbare link met Sint-Gillis. 

 

● Het project is toegankelijk voor verschillende taalgemeenschappen, tweetalig (Frans en 

Nederlands) of is niet-talig. De communicatie rond uw project gebeurt minstens in het Nederlands en 

in het Frans. 

 

● De aanvraag bevat een gedetailleerde beschrijving van het artistiek werk of project, met een 

realistische planning en begroting, die een faire vergoeding voor de betrokken kunstenaar(s) voorziet.  

 

 

SELECTIECRITERIA 

 

Inzendingen worden afgetoetst aan de lokale cultuurbeleidsplannen van de diensten Cultuur en 

Nederlandstalige Aangelegenheden. Selectie van de projecten gebeurt op basis van één of meerdere 

van de volgende criteria:  

 

● U vraagt steun voor de realisatie van een artistiek werk of voor een project dat artiesten ondersteunt 

en waardeert; en/of 

 

● Uw aanvraag onderscheidt zich door inhoudelijke en artistieke eigenheid; en/of 

 

● Het werk of project is zichtbaar of toegankelijk voor een breed lokaal publiek en verbreedt (de toegang 

tot) het cultuuraanbod; en/of 

 

● U versterkt de link tussen de kunstenaar(s) en bewoners. Het project zorgt voor ontmoeting of slaat 

bruggen tussen bewoners, gemeenschappen, culturen, sectoren en/of disciplines.  

 

TIP: Zorg voor een beknopt maar volledig dossier (tekst bedraagt max. 2 A4), met gedetailleerde 

inhoudelijk-artistieke en productionele uitwerking van uw idee. Beschrijf waarom en hoe uw project 

tegemoetkomt aan één of meer van de vooropgestelde selectiecriteria.  

 

 

JURY 

 

De jury bestaat uit een afvaardiging van de Franstalige raad ‘Plan Communal de Politique Culturelle’ 

en de Nederlandstalige Cultuurraad, bestaande uit lokale burgers, kunstenaars en actoren uit het 

culturele middenveld. Het diensthoofd cultuur, de cultuurbeleidscoördinator en twee medewerkers van 

de diensten Cultuur en Nederlandstalige Aangelegenheden zetelen mee in de jury. De schepen voor 

Cultuur en Nederlandstalige aangelegenheden zijn waarnemend jurylid.  

 

De jury zal de projecten analyseren en beoordelen op voornoemde selectiecriteria: de artistieke 

kwaliteit; de mate waarin het project kunstenaars ondersteunt en waardeert; de toegankelijkheid en de 

transversaliteit van het project. 

http://saintgillesculture.brussels/notre-vision
https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2019/12/Cultuurbeleidsplan-Sint-Gillis.pdf


De jury zal daarnaast ook de productionele haalbaarheid van het project in acht nemen, met aandacht 

voor het voorziene budget en de planning.  

 

 

KALENDER 

 

● Deadline indienen project: tot 20 september 2022 middernacht 

● Bekendmaking weerhouden projecten: eind oktober 2022 

● Uitvoering project: 1 november 2022 tot 31 november 2023 

● Verantwoording subsidie en indienen bewijsstukken: aan het einde van het project of uiterlijk op 10 

december 2023  

 

 

BEDRAG VAN DE SUBSIDIE 

 

De toegekende subsidie bedraagt maximum: 

● 1000 euro voor natuurlijke personen, collectieven of feitelijke verenigingen 

● 6000 euro voor verenigingen zonder winstoogmerk. 

 

Het bedrag van de subsidie dient enkel de kosten te dekken die strikt noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van het project, met inbegrip van een faire vergoeding voor de betrokken kunstenaar(s). 

De Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden en Dienst Cultuur zullen een budgetanalyse uitvoeren. 

Indien de begroting overschat lijkt, behoudt de dienst zich het recht voor om het bedrag van de toelage 

te beperken tot het deel van het budget dat hij gerechtvaardigd acht. De dienst behoudt zich tevens het 

recht voor een kleinere toelage voor te stellen dan die welke is aangevraagd, indien het aantal projecten 

het budget overstijgt. De indiener van een project kan dit voorstel uiteraard weigeren en zijn project 

stopzetten als hij de toelage ontoereikend acht. Elke vorm van cofinanciering is toegestaan, op 

voorwaarde dat er geen sprake is van dubbele financiering van dezelfde uitgaven. Uitgaven voor dit 

project, in het kader van deze subsidieaanvraag, zijn subsidiabel vanaf de datum van het 

goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad tot 10 december 2023. 

 

De subsidie zal in twee termijnen worden betaald:  

● 80% van het totale bedrag bij toekenning van de subsidie  

● 20% van het totale bedrag bij indiening van het eindverslag, na verificatie van de bewijsstukken.    

Deze moeten aan het einde van het project of uiterlijk op 10/12/2023 door de gemeente zijn ontvangen.   

 

 

AUTONOMIE EN COMMUNICATIE 

 

U staat in voor de uitvoering en productionele omkadering van uw project of u werkt hiervoor samen 

met een productiepartner (het strekt tot aanbeveling een schriftelijke bevestiging van eventuele 

productiepartners mee op te nemen in de aanvraag). Gelieve er rekening mee te houden dat elke 

aanvraag voor een evenement of interventie in de publieke ruimte het voorwerp zal uitmaken van een 

bijkomende analyse door de Cel Evenementen en/of Dienst Publieke Ruimte van de gemeente.  

 

Communicatie over het project gebeurt in samenwerking met de betrokken gemeentelijke 

cultuurdiensten en via de communicatiekanalen van 1060 CultureCultuur. Communicatiemateriaal 

wordt minstens twee maanden vooraf aangeleverd voor publicatie in geschreven pers en één maand 

vooraf voor communicatie via sociale media. In alle communicatie vragen we het logo van de Gemeente 

Sint-Gillis en 1060 CultureCultuur op te nemen.  

 



REGLEMENT EN PROCEDURE 

 

De toekenning van deze subsidie is in overeenstemming met het gemeentereglement inzake 

toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen van 19 december 2019. De kandidaten moeten 

voldoen aan alle voorwaarden die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement.  

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen? 

 

De aanvraag wordt online ingediend via het "IRISBOX”-formulier.  

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/gb-sint-gillis/projectoproep-1060-culturecultuur-2022 . 

Zorg dat je je identiteitskaart en pincode bij de hand hebt, of log in via Itsme.  

 

Inloggen kan:  

● Ofwel via de website van de gemeente www.stgilles.brussels (Diensten > Centraal  

bestuur > Projectoproepen);  

● Ofwel rechtstreeks via de website www.irisbox.brussels :  

> via premie/subsidie > Sint-Gillis  

> via Sint-Gillis > projectoproep  

> tik “projectoproep” in de zoekmotor in.  

 

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het document op Irisbox of indien u vragen heeft 

betreffende de subsidieaanvraag, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen: 

 

Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden 

contact Emmeline VANDEPUTTE  

GSM: 0490/47.60.51     

evandeputte@stgilles.brussels  
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