
REGLEMENT I.H.K.V. RELANCE:  

ZUURSTOFPREMIE FILMORGANISATIES – TWEEDE RONDE 
30 mei 2022 

 

Algemeen 

In het kader van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” neemt de Vlaamse Regering ondersteunende 

maatregelen voor de heropstart van de audiovisuele en gamesector. Concreet ontvangt het VAF voor 

zowel het Filmfonds (beleidsdomein Cultuur) als het Mediafonds/Gamefonds (beleidsdomein Media) 10 

miljoen euro, gespreid over 2021 en 2022. Vanuit het VAF/Filmfonds is 1 miljoen bestemd voor 

VAF/Publiekswerking. Deze middelen worden ingezet ter versterking van de sector, via het herstel van de 

liquiditeiten (Zuurstofpremie), de inzet op digitale groei (Digitale Transformatiepremie) en acties rond 

publieksopbouw (o.a. Toelage Filmwijze Initiatieven). De resterende middelen van de Zuurstofpremie 

zullen in 2022 opnieuw ter beschikking worden gesteld voor een tweede oproep van de “Zuurstofpremie 

Filmorganisaties”, ter ondersteuning van de filmorganisaties die door het VAF structureel worden 

ondersteund vanuit Publiekswerking. Het maximale budget dat ter beschikking staat, is 124.000 euro.  

Wat? 

Om de structureel gesteunde filmorganisaties ook in 2022 meer ademruimte te geven voor de gevolgen 

van de heropening, kan opnieuw een zuurstofpremie worden aangevraagd als tegemoetkoming in de 

financieringsbehoefte van de betrokken organisaties. Het betreft hier een financieringsbehoefte, die 

ontstaan is ten gevolge van de beperkte terugkeer van het publiek na de herstart van de publieke 

activiteiten. 

Voor wie? 

De Zuurstofpremie Filmorganisaties richt zich tot de Grote Organisaties met Internationale Uitstraling en 

Structurele Werkingen, waaraan door het VAF meerjarige steun werd toegekend voor de periode 2020-

2023.  

Criteria 

 

De aanvullende middelen mogen aangewend worden voor: 

1. inkomensverlies ten gevolge van de COVID 19-crisis en lopende verplichtingen t.a.v. derden  

2. bijkomende uitgaven tijdens de heropening waaronder zowel concrete aanpassingen aan de 

coronamaatregelen (mondmaskers, CO2 meters, sneltesten, publieksonthaal, veiligheid, …) 

als organisatorische ingrepen (digitale of hybride aanpassingen, bijkomende vertoningen, 

openluchtvertoningen, …) 

Aanvraag, selectieprocedure en uitbetaling 

De aanvraag wordt ingediend via MyVAF. Het aanvraagdossier bevat het ingevulde aanvraagformulier en 

de begroting van 2022 met duiding bij de financieringsbehoefte. De deadline van de indiening van het 

dossier valt op 5 augustus 2022.  



De goedkeuring van de steun wordt genomen door het bestuur van het VAF binnen de budgettaire ruimte 

van de ter beschikking gestelde middelen en dit tot de uitputting ervan. Na ondertekening van de 

overeenkomst ontvangt de aanvrager 100% van de toegekende steun.  

Verslaggeving 

Het toezicht op de aanwending van de Zuurstofpremie Filmorganisaties zal gebeuren bij de rapportering 

van de ondersteuning voor het jaar 2022.  


