Nieuw cultureel erfgoeddecreet:

Beleid m.b.t. de ondersteuning van cultureel erfgoedorganisaties met een lokale
werking en uitstraling moet formeel vastgelegd en gecommuniceerd worden
Nieuwe beleidsperiode BIE:
Nieuwe/extra beleidsaccenten: immaterieel erfgoed, sociaal diverse groepen,
dynamische vrijwilligerswerking, expertise uitwisseling, interdisciplinaire
samenwerking, …

1. Projectsubsidies: € 30.000
2. Lokale erfgoedwerkingsubsidies: € 10.000

Algemeen geldende criteria:

Aanvrager:
-

lokale organisatie, instelling, dienst, vereniging of individu met of
zonder rechtspersoonlijkheid gevestigd in BIE regio
- geen winstoogmerk of commerciële doeleinden

Project:
-

een cultureel-erfgoedproject met link naar doelstellingen BIE
- betrekking op het cultureel erfgoed uit de BIE-regio
- in tijd beperkt en geen dagelijkse werking
- niet in aanmerking indien gesubsidieerd door Vl. of Provincie
- projectplanning is realiseerbaar (technisch, praktisch en
financieel), met een haalbare timing

1.1. Cultureel erfgoedprojecten: € 12.000 / jaar
1.2. Cultureel erfgoedprojecten m.b.t. EGD/OMD: € 5.000 / jaar

1.3. Eénmalige cultureel erfgoedpublicaties: € 5.500 / jaar

Max € 5000 per project tot maximum € 7500 per jaar / per aanvrager
→ specifieke subsidiecriteria: immaterieel erfgoed, samenwerking met andere
beleidsdoemeinen, expertise uitwisseling, sociaal diverse doelgroepen, generatie
overschrijdend, vrijwilligerswerking

→ meer kwaliteitsgerichte beoordelingsnormen
→ inhoudelijke coaching erfgoedcel
→ meer gedetailleerde invulbegroting

Maximum € 500 per project / per nationaal evenement / per aanvrager / per jaar
- voorwaarde: tijdige inschrijving (minimum 4 maanden op voorhand) op de officiële site
van EGD/OMD en goedkeuring door het kwaliteitscomité

Max € 5.500 / publicatie / aanvrager / jaar
Publicatie:
- (boven)lokale of nationale relevantie: € 500, € 750, € 1.000
- verbindt mensen, verhalen en objecten in een hedendaagse context
- samenwerking tussen partners binnen/buiten het werkgebied
- via correct wetenschappelijk onderzoek
- minimum 64 gedrukte redactionele pagina’s en min. 300 exemplaren oplage
- uitgegeven met oog voor verzorgd taalgebruik, een aantrekkelijke lay-out
- professioneel gedrukt
- actief gepromoot en verkrijgbaar bij de aanvrager en andere organisaties
Onderzoeksmateriaal:
- in goed beheer bewaard
- indien mogelijk selectief publiek ontsloten op www.erfgoedbankmidwest.be of …

Maximum € 800 / aanvrager / jaar
→ basisbedrag van maximum € 500:
- jaarlijks uitgeven van een periodieke publicatie - 4 pten (€ 200)
- een goed uitgebouwd documentatiecentrum - 2 pten (€ 100)
- digitalisering + deels ontsluiting op www.erfgoedbankmidwest.be – 2 pten (€ 100)
- expertisedeling met andere erfgoedactoren in de BIE regio – 1 pt (€ 50)
- lokale werking rond immaterieel erfgoed – 1 pt (€ 50)
→ aanvullend bedrag van maximum € 300:
- geen commercieel doel of winstoogmerk
- aandacht voor vormgeving, moderne druktechnieken, verzorgd taalgebruik en een
consistent kritisch apparaat met verwijzing naar bronnen, literatuur…
- per jaargang minimum 50 redactionele pagina’s en min. oplage van 100 exemplaren
- op basis van onderzoeksresultaten verschillende thema’s uit het werkingsgebied
- nog niet eerder gepubliceerde, wetenschappelijk onderbouwde artikels

