Subsidieregeling Archeologieparticipatie 20192020
Fonds voor Cultuurparticipatie
Speciaal voor de archeologie heeft het Fonds voor
Cultuurparticipatie een nieuwe subsidieregeling in het leven
geroepen: Archeologieparticipatie 2019-2020. Omdat de
drempel om subsidie aan te vragen hoog kan zijn, geeft Jan ten
Berge (senior programma adviseur bij het Fonds en
verantwoordelijk voor de Erfgoedregelingen) antwoord op
veel gestelde vragen over de subsidieregeling.

V: Als ik een leuk idee heb en denk dat het in aanmerking komt voor subsidie, hoe
kan ik de aanvraag dan het beste aanpakken?
A: Lees eerst de informatie door op de subsidiepagina Archeologieparticipatie. Zo
krijg je al een beeld waarvoor je een aanvraag kunt indienen en waar we op letten.
Past je plan bij de subsidieregeling, dan kun je via ‘Mijn Fonds’ een account
aanmaken. We vragen hier naar je contactgegevens, een projectplan en financieel
overzicht. Dit wijst zich vanzelf. Twijfel je? Neem dan eerst contact met ons op. Een
adviseur helpt je graag verder.
V: Het beeld is dat er specialistische kennis nodig is voor het aanvragen van een
subsidie, is dat zo?
A: Nee hoor, dat valt heel erg mee. We hebben er rekening mee gehouden dat het
ook haalbaar moet zijn voor de mensen die nog nooit een subsidie aanvraag hebben
gedaan. Je hebt dus echt niet binnen je organisatie speciaal iemand met specifieke
kennis van subsidies nodig. Wel is het belangrijk dat je er even de tijd voor neemt en
goed in het formulier leest wat er van je verwacht wordt.
V: Hoe beoordelen jullie een aanvraag?
A: We toetsen een aanvraag aan de hand van drie criteria:
1. Inhoudelijke kwaliteit: sluit het plan aan bij het doel van de regeling, namelijk
actieve archeologieparticipatie? Met andere woorden, denken we dat jouw project
echt mensen gaat activeren zoals wordt beloofd?
2. Organisatorische kwaliteit: is het plan helder en realistisch genoeg om inderdaad
tot actieve archeologieparticipatie aan te zetten? Als je bijvoorbeeld zegt dat je 30
dorpsbewoners wilt activeren, heb je er dan goed over nagedacht wat daarvoor nodig
is qua materialen, capaciteit en financiën?

3. Bijdrage aan publieksverbreding: hier kijken we naar de rol van het project in het
grote plaatje. Gaat je idee bijdragen aan de publieksverbreding van archeologie in het
algemeen?
V: Maak ik minder kans als ik een klein publiek bereik?
A: Nee, zeker niet. Soms nemen er maar 10 mensen deel aan je project, maar kan het
wel anderen weer stimuleren en inspireren. Misschien is het een concept dat op veel
verschillende locaties toegepast kan worden. Dat gezegd hebbende, kijken we
natuurlijk wel altijd naar de financiële verhouding binnen het project. Het aantal
bezoekers moet wel in redelijke verhouding staan met het aangevraagde bedrag.
V: Word ik vastgehouden aan die afspraken? Ik vind het moeilijk om nu al te
bepalen wat mijn bezoekerscijfers zullen zijn bijvoorbeeld.
A: In principe word je vastgehouden aan je afspraken, hoewel er altijd ruimte is voor
onvoorziene zaken. Het belangrijkste voor ons is dat we kunnen zien hoe jij je hebt
ingezet om je beloofde doel te bereiken, ook al is het wellicht anders gelopen dat je
had verwacht. En ook hier geldt: wil je overleggen? Daar zijn wij voor! Onze
spreekuren en contactgegevens vind je op deze pagina.
V: Hoe lang duurt het voordat ik reactie heb?
A: Vanaf het moment van indienen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat je antwoord
van ons krijgt. Uiterlijk, want meestal heb je eerder reactie. Houd er rekening mee
dat je pas met je project mag starten als je akkoord hebt. Dus weer er op tijd bij!
V: Kan ik financiering aanvragen voor mijn activiteit tijdens de Archeologiedagen?
A: Activiteiten die tijdens de Archeologiedagen worden georganiseerd, passen vaak
binnen de regeling omdat het meestal echt om actieve participatie gaat. Let op je
planning: de aankomende Archeologiedagen zijn op 9, 10 en 11 oktober 2020. Als je
bijvoorbeeld op 1 april aanvraagt, heb je uiterlijk in juli je antwoord. Zorg ervoor dat
je daarna nog genoeg tijd hebt voor de organisatie.
V: Tot wanneer kan ik aanvragen?
A: De regeling staat open tot 18 december 2020, maar het project waarvoor je een
bijdrage van het Fonds aanvraagt mag ook nog in 2021 lopen.
V: Hoe werkt het precies met cofinanciering?
A: Bij deze regeling geldt, zoals vaak, dat het Fonds 50% van je financiering dekt. De
andere 50% moet ergens anders vandaan komen, bijvoorbeeld van donateurs, de
gemeente, provincie of andere financiers. Enige kanttekening is dat de andere
financier voor hetzelfde project niet een ander Rijksfonds kan zijn.
V: Ik weet niet zo goed wat ik als financiële posten op kan geven?
A: Hier geef je alle kosten op die je maakt voor je project. Zoals zaalhuur, de huur van
materialen of het inhuren van professionals. Het zijn allemaal projectkosten die nodig

zijn om je project te realiseren. Hiervan mogen 20% materiële investeringen zijn, die
ook na het project nog van waarde kunnen zijn voor de organisator. Belangrijk om te
weten is dat je ook vrijwilligersuren in geld mag opvoeren, daar zit echter wel een
maximumbedrag aan.
V: Maak ik minder kans als ik een hoog of juist laag bedrag aanvraag?
A: Nee, dat maakt niks uit. Het gaat om de inhoud. We kijken of het project aan het
doel van de regeling voldoet en toetsen elke aanvraag aan de hand van de
eerdergenoemde drie criteria.
V: Krijg ik ook reactie als mijn aanvraag niet wordt gehonoreerd?
A: Jazeker, je krijgt altijd reactie. We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk
aanvragen kunnen honoreren, maar mocht je toch een afwijzing krijgen, dan laten we
altijd weten aan welk criterium er niet is voldaan.
Meer weten over de regeling? Ga naar de website van het Fonds.

