Reglement Noodfonds Arthouse-bioscopen 2020

1.

Algemeen

Op 2 juni maakte de Vlaamse regering de verdeling bekend van het Vlaams Noodfonds Corona. Aan het VAF
wordt in totaal 6,9 miljoen euro ter beschikking gesteld. Daarvan is 5 miljoen euro voorzien voor het VAF/
Filmfonds en 1,9 miljoen euro voor het VAF/Mediafonds. Uit het bedrag voorzien voor het VAF/Filmfonds wordt
500.000 euro ingezet ter ondersteuning van Publiekswerking. 85.000 euro van de 500.000 gaat specifiek naar de
ondersteuning van de Vlaamse arthouse-bioscoop.

2.

Begunstigden Publiekswerking

De middelen zijn op basis van de bepalingen van het decreet van 19 juni 2020 inzake de verdeling van het
Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport, media en lokale besturen en inzake de armoedebestrijding naar aanleiding
van de Covid-19 pandemie bedoeld voor de ondersteuning van Arthouse-bioscopen in het Vlaamse Gewest
waaraan door het VAF meerjarige steun werd toegekend voor de periode 2020-2022.
Voor zover de middelen het toelaten is deze steun forfaitair in de vorm van een verdubbeling van de steun die
reeds werd toegekend in het kader van de structurele ondersteuning 2020.
Grote Organisaties met Internationale Uitstraling en Structurele Werkingen die als onderdeel van hun activiteiten
ook een arthouse-bioscoop aansturen, komen niet in aanmerking voor ondersteuning op basis van dit reglement.

3.

Dossier

Het aanvraagdossier omvat volgende gegevens:





Algemene schets van de werking sinds 13 maart.
Financieel overzicht effectieve financieringsbehoefte maart t.e.m. augustus.
Aangepast financieel plan op basis van initiële begroting 2020.
Korte toelichting over hoe er rekening wordt gehouden met verplichtingen jegens derden in de
professionele waardeketen.
o Uitstel van activiteiten
o Vergoeden van voorbereidende kosten
o Uitkeren van annulatievergoedingen

De financieringsbehoefte is de schatting van de potentiële impact van het verbod op publieke activiteiten bij de
betrokken organisaties, uitgaande van een break-even situatie waarbij de reserves intact worden gelaten en er
geen kosten worden ingebracht voor de heropstart.

4.

Criteria

De dossiers zullen door het VAF worden beoordeeld op basis van volgende criteria:




Motivering van de mate waarin de middelen nodig zijn ter compensatie van (een deel van) het
onevenwicht tussen de kosten en inkomsten ten gevolge van de Coronacrisis.
Realisme van het voorgelegde financieringsplan
De aanwending van de middelen voor verplichtingen jegens derden in de professionele waardeketen
zoals:
o Uitstel van activiteiten
o Vergoeden van voorbereidende kosten
o Uitkeren van annulatievergoedingen

5.

Timing en wijze van indiening

De aanvraag wordt ingediend via MyVAF. Deadline indiening van het dossier op 17 augustus 2020. De
goedkeuring van de steun wordt genomen door het bestuur van het VAF binnen de budgettaire ruimte van de uit
het Noodfonds ter beschikking gestelde middelen.

6.

Toezicht

Het toezicht op de aanwending van de middelen zal gebeuren bij de afrekening van de ondersteuning voor het
jaar 2020. Daarbij zullen de voorwaarden van het Noodfonds afgetoetst worden.

