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Inleiding

• De noodzaak voor een steunpakket is ten tijden van Covid-19 hoog.

• Het steunpakket richt zich op het versterken van netwerken, kennis en 
competenties waardoor makers nieuwe kansen krijgen voor doorontwikkeling 
van hun beroepspraktijk.

• Subsidieregeling ‘Covid-19 Toekomstperspectief Cultuur 2022 – Makers’ ligt 
nu bij het college.

• Snelgeld blijft ook open voor makers: projecten gericht op onderzoek, 
presentatie of productie.



Regeling toekomstperspectief voor makers

Wat houdt het in?

• Makers kunnen een eenmalige subsidie ontvangen voor versterking van het 
netwerk en (bij)scholing;

• Voorbeelden zijn: relevante (incidentele) scholingskosten (bij een 
professionele, bewezen aanbieder), kosten die gemaakt worden voor 
deelname aan relevante (internationale) residencies, symposia of beurzen in 
de periode 1 januari 2022 t/m 30 juni 2022;

• Maximaal aan te vragen bedrag is 2.500 euro;

• Subsidieplafond: 150.000 euro.
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Hoe vraag ik aan?

• Via het aanvraagportaal op Cultuur Eindhoven is het mogelijk een aanvraag in 
te dienen. Op de website vind je alle informatie over de regeling onder het 
kopje noodsteun. 

• De aanvrager moet woonachtig zijn in Eindhoven of een vaste/permanente 
werkruimte hebben in Eindhoven;

• Aanvragen is mogelijk vanaf het moment dat de regeling wordt gepubliceerd 
(dit kondigen we aan in onze nieuwsbrief en op onze social media kanalen) tot 
en met 2 mei 2022 17.00 of totdat het plafond is bereikt.



Aanvraag

Waar bestaat een aanvraag uit?

• Basisgegevens in het systeem (NAW, aangevraagde bedrag, etc.)

• Een ingevuld format (beschikbaar op www.cultuureindhoven.nl) 

• Een aantal verplichte bijlages: 

- Onderbouwing van de professionele beroepspraktijk in de vorm van bijvoorbeeld een CV, 

portfolio, programmaboekjes, speellijsten, etc.;

- Onderbouwing van de kosten in de vorm van bijvoorbeeld facturen en offertes of 
intentieverklaringen/afspraken;

- Een recente kopie van een bankafschrift; 

- Een ondertekend voorblad (wordt automatisch gegenereerd door het systeem). 

http://www.cultuureindhoven.nl/
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Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

• Na indiening van de aanvraag wordt bekeken of de aanvraag compleet is. Zo 
niet, dan wordt er om aanvullende informatie gevraagd;

• Als de aanvraag compleet is, wordt deze in behandeling genomen;

• Complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

• Binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt er een besluit 
genomen;

• De beslistermijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd.



Vragen/Contact

Zijn er vragen? 

Contact bij vragen:

Teun van Roosmalen

teunvanroosmalen@cultuureindhoven.nl


