ADDENDUM aan het Deelreglement Publiekswerking van 3 maart 2021
Projectoproep 2021: Steun aan een onafhankelijk tijdschrift voor filmcultuur
3 mei 2021
Wat?
Dit addendum voegt aan het Deelreglement Publiekswerking / 4. Projecten een projectoproep toe voor
het jaar 2021 en richt zich tot initiatiefnemers, die willen inzetten op een nieuw onafhankelijk kritisch
tijdschrift voor filmcultuur. Uit de projectoproep zal één projectdrager worden geselecteerd. De
maximumlooptijd voor het project is één jaar, met de mogelijkheid tot een jaarlijkse verlenging en dit tot
en met 2023.
Voor wie?
Het Fonds kan enkel steun verlenen aan rechtspersonen die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied
of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Organisaties die structureel worden ondersteund door het
Fonds of de Vlaamse Gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze ondersteuning.
Voorwaarden
Initiatieven die in aanmerking komen voor ondersteuning beantwoorden aan volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De indiener wordt niet ondersteund als Grote Organisatie, Structurele Werking of
Microproject.
Het initiatief is kwaliteitsvol en heeft een culturele relevantie: het biedt een reële en
waardevolle aanvulling op het bestaande cultuuraanbod in Vlaanderen.
De haalbaarheid: realisme van ambitie, budget en planning
Bereik en effectiviteit, rekening houdend met de aard van het project
De indiener heeft een bewezen traject
Samenwerking met de andere spelers in het veld
Oog voor diversiteit in de ploeg
Een (potentiële) betekenis op Vlaams niveau
Een (potentieel) reëel publieksbereik
Diverse inkomstenstromen

Voor deze specifieke projectoproep gelden de volgende bijkomende voorwaarden:
•
•
•
•

De indiener heeft een concrete visie rond het potentieel van een cultureel tijdschrift voor
filmcultuur in een snel evoluerende samenleving.
Het tijdschrift wordt geleid door een onafhankelijke redactie en zet in op de publicatie van
toegankelijke artikels van diverse auteurs.
Het tijdschrift combineert print (min. 2 uitgaves per jaar) en online, en vult de werking
eventueel aan met live evenementen of andere omkaderende activiteiten.
Het tijdschrift focust op onafhankelijke filmkritiek met oog voor enerzijds kwaliteitsfilms met
een culturele en maatschappelijke betekenis en anderzijds voor de ontwikkeling van
filmcultuur in Vlaanderen en daarbuiten. Achtergrond, kritiek en verdieping gaan hierbij hand
in hand.

•
•

•

Het tijdschrift heeft aandacht voor permanente kwaliteitszorg en toont ambitie voor een vorm
van filmgeletterdheid, die de filmactualiteit opvolgt vanuit een diepgaande journalistieke
benadering.
Het tijdschrift heeft een aanvullende rol, redactioneel concept en meerwaarde ten opzichte
van de andere filmtijdschriften binnen Filmgeletterdheid. Om concurrentie en overlapping
tegen te gaan gaat het tijdschrift echter ook concrete samenwerkingen aan met de andere
spelers in het filmtijdschriftenveld.
Het tijdschrift ontwikkelt een relatie tot een vaste en brede lezersgroep van abonnees,
bestaande uit zowel niet geoefende film- en cultuurliefhebbers als cinefielen en (film-)
professionals.

Maximumbedragen en steunintensiteit
Initiatieven kunnen steun aanvragen tot een maximumbedrag van 65.000 EUR per projectjaar.
Aanvraag en selectiemethode
De aanvraag wordt ingediend via MyVAF. De deadline van de indiening van het dossier valt op 7 juni 2021.
De beoordeling van de projectaanvraag gebeurt door een beoordelingscommissie bestaande uit vier
externe deskundigen. De coördinator Publiekswerking (zonder stemrecht) zit de vergadering voor. Elk
commissielid heeft één stem.
Het Fonds en de commissieleden analyseren het aanvraagdossier zowel op de inhoudelijke als de zakelijke
aspecten. Per dossier wordt een rapporteur aangesteld die de rol vervult van tussenpersoon met de
organisatie. Indien de aanvrager voor zijn projectaanvraag gehoord wil worden, neemt hij contact op met
de rapporteur voor een afspraak. De beslissing wordt gecommuniceerd daags na de vergadering van de
Raad van Bestuur.
Uitbetaling en terugvordering
Na ondertekening van het contract ontvangt het project 80 % van de toegekende steun. Het saldo wordt
uitbetaald na indiening van het verslag. Wanneer het Fonds steun heeft verleend aan een project en de
aanvrager (1) zijn verplichtingen niet of onvoldoende is nagekomen, (2) het project heeft stopgezet of (3)
minder uitgaven heeft gemaakt dan begroot, kan de financiële ondersteuning in zijn geheel of gedeeltelijk
worden teruggevorderd.
Verslaggeving
Projecten dienen uiterlijk eind februari van het jaar volgend op hun projectjaar een werkingsverslag in dat
het voorbije projectjaar documenteert. Deze documenten zijn in te dienen via MyVAF en bestaan uit een
inhoudelijk en een financieel onderdeel.
Het team Publiekswerking, dat het voorbije jaar de uitvoering van het dossier opvolgde, neemt het verslag
door. Alle bevindingen worden meegenomen naar volgende indieningsrondes.
Het Fonds heeft het recht om te allen tijde de boekhouding bij de indiener m.b.t. de werking waarvoor
steun werd verleend, te controleren indien het dit nodig acht.

