Beleidsregels
tegemoetkoming
subsidieontvangers

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
hebben ook voor de culturele- en creatieve sector in de
gemeente Leeuwarden grote gevolgen. De gemeente
Leeuwarden heeft een aantal steunmaatregelen genomen
om de culturele sector tegemoet te komen en tijdelijk extra
financiële ruimte te geven. Een van de maatregel is de
beleidsregels tegemoetkoming subsidieontvangers.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april
2020 de beleidsregels tegemoetkoming subsidieontvangers als
gevolg van COVID-19 gemeente Leeuwarden vastgesteld. De
beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 1
maart 2020 en gelden het hele jaar. Binnen de cultuursubsidies
geldt dit voor de:
- Regeling subsidie beeldende kunst en vormgeving;
- Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur;
- Regeling amateurkunst;
- Regeling subsidie kleine producties cultuur.

Wanneer kunt u gebruik maken van de regel?
- Als u subsidie heeft gekregen voor een activiteit en deze
activiteit in verband met de genomen coronamaatregelen nu
niet door kan gaan.
- Als u subsidie aanvraagt en u subsidie krijgt voor uw activiteit
en deze activiteit alsnog niet door kan gaan vanwege de
genomen coronamaatregelen.
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Wat kunt u doen?
- U kunt een verzoek indienen bij de gemeente Leeuwarden om
de activiteit later dit jaar te organiseren. De subsidie mag u
dan houden.
- Als uw activiteit in 2020 niet door kan gaan, kunt u vragen of
u de kosten die u voor de activiteit hebt gemaakt, niet terug
hoeft te betalen. U moet wel kunnen laten zien dat u de
kosten gemaakt heeft. Is er nog subsidiegeld over? Dat stort u
terug naar de gemeente.

Kan de activiteit pas in 2021 plaatsvinden?
Als u uw activiteit niet op een later tijdstip in 2020 kunt
organiseren maar pas in 2021, dan krijgt u geen subsidie. U kunt
dan in 2021 opnieuw subsidie aanvragen.

Vragen of contact?
Heeft u vragen of wilt u een subsidieverzoek indienen? Stuur dan
een mail naar teamcultuur@leeuwarden.nl.
Bellen kan ook via 14 058.

Lees op www.leeuwarden.nl/corona welke maatregelen
er voor de culturele sector nog meer zijn genomen.

