Subsidiemogelijkheden erfgoedparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de deelname aan cultuur en erfgoed in de vrije
tijd. Met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur
te (leren) maken en actief met erfgoed bezig te zijn. Erfgoed wordt als een
gemeenschappelijk goed beschouwd en gewaardeerd vanwege de verbindende kracht; het
kan een schakel vormen tussen jong en oud, tussen verschillende groepen in de
maatschappij en tussen bewoners en hun omgeving. Het Fonds heeft voor initiatieven en
projecten op het gebied van (actieve) erfgoedparticipatie de volgende subsidiemogelijkheden:
1. Immaterieel erfgoed: stimuleert het ontwikkelen en doorgeven (eigentijdse vormen van beoefening) van
immaterieel erfgoed door erfgoedgemeenschappen om het immaterieel erfgoed ook in de toekomst te kunnen
blijven beoefenen. € 1.000 - € 10.000. Max. bijdrage Fonds: 50% Totaal € 1.500.000. T/m 31 juli 2021
2. Archeologieparticipatie: stimuleert actieve archeologieparticipatie (beoefenen, beleven, bronmateriaal voor
cultuurmaken) waardoor wordt bijgedragen aan publieksverbreding in de archeologie. € 1.000-€ 25.000. Max.
bijdrage Fonds: 50% Totaal € 900.000. T/m 26 november 2021
3. Erfgoedvrijwilligers: stimuleert deskundigheidsbevordering van erfgoedvrijwilligers en het versterken van
erfgoed- en vrijwilligersorganisaties (max 2 fte), waardoor wordt bijgedragen aan de ontwikkeling, erkenning
en waardering van de inzet van erfgoedvrijwilligers. € 1.000 - € 5.000. Max. bijdrage Fonds: 100% Totaal €
300.000. T/m 31 juli 2021
4. Creatief gebruik digitaal erfgoed: stimuleert het actief en creatief gebruik van digitaal erfgoed
(erfgoedcollecties) in de vrije tijd of tijdens onderwijsactiviteiten om de zichtbaarheid en het gebruik van
digitaal erfgoed te vergroten. Tm € 50.000. Max. bijdrage fonds: 100% Totaal € 1.100.000. T/m 01 oktober 2021
5. Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze: stimuleert de doorontwikkeling van actieve
erfgoedparticipatie, in de lijn van het Verdrag van Faro binnen de erfgoedsector en daarbuiten, waardoor
wordt bijgedragen dat burgerparticipatie een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de erfgoedpraktijk. 1.
Ontwikkelsubsidie € 1.000 - €7.500 Max. bijdrage Fonds 100%, 2. Participatiesubsidie € 1.000-€ 25.000. Max.
bijdrage Fonds: 75% Totaal € 500.000. T/m 31 juli 2021
6. Immaterieel erfgoed in de (groot)stedelijke context: stimuleert vormen van verbindingen die mensen met
elkaar aangaan in een (groot)stedelijke context en waarin het immaterieel erfgoed de gedeelde en samen
beleefde praktijk is. € 10.000 - € 25.000. Totaal € 400.000. T/m 31 juli 2021
Daarnaast stimuleert het Fonds via de regeling Mediakunst – en erfgoededucatie projecten waarbij scholen
binnen het primair onderwijs samen met culturele instellingen aan de slag gaan met erfgoededucatie, waarmee
wordt ingezet op de vernieuwing en verbetering van cultuur- en erfgoededucatie. Via de regeling
Internationale samenwerking worden initiatieven ondersteund voor duurzame internationale samenwerking,
netwerkvorming en kennisdeling op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie. Ook binnen de
regelingen Cultuurmakers van Nu en Maak ruimte voor Cultuur is er ruimte voor erfgoedparticipatieprojecten,
waarbinnen de nadruk ligt op vernieuwing en samenwerking die ten goede komt aan actieve cultuur- of
erfgoedparticipatie. Activiteiten van zeven erfgoedmanifestaties worden meerjarig ondersteund in de regeling
Talentontwikkeling & Festivals 2017 – 2020, aanvragen voor de nieuwe meerjarenregeling 2017-2020 zijn nu in
behandeling. Tenslotte stimuleert de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden het culturele en sociale
domein om (nog beter) samen te werken en het cultuur maken toegankelijk te maken. Deze regeling gaat over
in de meerjarige regeling Samen cultuurmaken (2021-2024) die per 15 september wordt opengesteld.

