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TOETS AF

D ik wil formele aspecten afchecken

INDIENING

Je dient je dossier tijdig in via KIOSK.

BOVENLOKAAL

De reikwijdte, schaalgrootte en relevantie van jouw project is 
niet Vlaams en niet lokaal.

TAAL

Je dossier is opgesteld in het Nederlands.

GEEN.. .

Jouw project gaat niet enkel over fi lm (VAF),
jouw project gaat niet enkel over letteren (VFL),
jouw project is geen infrastructureel project of bouwproject,
jouw project is geen academisch onderzoek,
jouw project is geen aankoop van of restauratie van cultureel erfgoed.HOEDANIGHEID

Je dient in als een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.

AFBAKENING

Jouw project is afgebakend qua tijd, opzet en doelstelling en duurt maximaal 3 jaar. 
Als jouw project minder lang dan een jaar duurt, dan werkte je een volledige planning en 
begroting van het project uit.
Als jouw project meerjarig is (max 3 jaar), dan werkte je een concrete planning en begroting uit 
van het eerste jaar van het project en een globale voor de daarop volgende jaren.

ACTOR CULTUUR, JEUGD OF OPENBAAR BESTUUR

Je bent een actor binnen cultuur / jeugd of je bent een actor binnen een openbaar bestuur. Je 
bent gelinkt aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel 
werk of lokaal cultuurbeleid 
(cc, gc, bib of cultuurdienst).

Als jeugdactor ben je niet gesubsidieerd door het decreet van 2/12/2017 houdende de 
subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk.

VLAANDEREN

Je bent gevestigd in Vlaanderen of in Brussel-Hoofdstad. Als je gevestigd bent in Brussel-
hoofdstad dan werk je voor je project samen met een partner gevestigd in Vlaanderen. Een 
deel van jouw project gaat door in Vlaanderen.

OPDRACHT

Vink formele en zakelijke aspecten af, om er zeker van te zijn 
dat je projectdossier straks ontvankelijk is.

PROJECTSTATUS

Jouw project loopt nog niet op dit moment (van aanvraag).
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