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U ontvangt een eenmalige subsidie
van maximaal € 67.500,-.
plaatsen.]
Dat is de subsidie die wij u verlenen.
De subsidie verlenen wij conform de gehanteerde verdeling in het
Evenementenbeleid 2017-2019 voor financiële bijdrage aan beeldbepalende en eenmalige evenementen:
90% subsidie en 10% sponsoring. Daarom sluiten wij met uw stichting, naast deze verlening, ook een
sponsorovereenkomst voor een bedrag van € 7.500,-.
U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het Overijsselse deel van dit kunstevenement, het project
IJsselbiënnale 2020, TIJ, TIJD en TIJDELIJKHEID.
Het kunstevenement De IJsselbiënnale voldoet aan de criteria van ons evenementenbeleid, zoals is
vastgelegd in het Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017 – 2019 (PS/2016/380). Deze criteria zijn
‘eenmalige, onvoorziene (cultuur)evenementen van (inter)nationale, provinciale uitstraling, met groot
mediabereik en van kwalitatief hoog niveau’ .
Met het project wilt u het volgende bereiken:

een hoogwaardig kunstevenement voor zowel bewoners als bezoekers uit binnen- en buitenland;

het versterken van de (beleving van de) identiteit van de IJsselvallei;

het belichten van actuele veranderingen in het landschap van de IJsselvallei vanuit kunst & cultuur en
het bijdragen aan debat daarover;

het stimuleren van samenwerking en verbondenheid in de IJsselvallei;

het stimuleren van (meerdaags) bezoek aan IJsselvallei.
In de bijlage staan de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de
subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.
U ontvangt alvast een bedrag van € 6.750,De subsidie ontvangt u in drie bedragen. Het eerste bedrag van € 6.750,- maken wij binnen vier werken
over naar uw bankrekeningnummer. Wij vermelden er het kenmerk van deze brief bij. Het volgende
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bedrag van € 54.000,- kunt u aanvragen als u kunt aantonen dat het eerste bedrag is ingezet voor de
projectactiviteiten.
U informeert ons over wijzigingen
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.
Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft
voldaan.
Stuur uw eindverslag vóór 1 januari 2021 naar ons op
Nadat wij uw eindverslag hebben ontvangen, dan stellen wij na de beoordeling ervan de subsidie vast. In
de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.
Hebt u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijsselloket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een
e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er in dat geval het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

,
teamleider Subsidieverlening
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage staan de activiteiten waarvoor u de subsidie ontvangt. Ook vermelden wij de voorwaarden
waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door.
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, dan kan de
subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.
Voorwaarden die horen bij de subsidie
1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
a. de ontwikkeling, organisatie en productie van de langste beeldende kunstroute van monumentale
werken met een breed activiteitenprogramma wat maakt dat dit evenement uniek is in Nederland;
b. 30 nieuwe kunstwerken in de IJsselvallei de nationale uitstraling;
c. het ontwikkelen van communicatiemiddelen ten behoeve van het evenement;
d. de ontwikkeling en uitvoering van een pr- en marketingcampagne richting publiek (uit de regio,
uit Nederland, uit Duitsland en Vlaanderen).
U beoogt de volgende resultaten / effecten te realiseren
het bijdragen aan de profilering van Overijssel als aantrekkelijke provincie, specifiek de IJsselvallei,
voor inwoners en bezoekers, ook van buiten Overijssel.
Uw subsidieaanvraag is basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van
22 oktober 2019 tot en met 1 oktober 2020.
Door de uitvoering van deze activiteiten draagt u bij aan de doelen Versterking van de economie en
Samen leven in Overijssel van ons Coalitieakkoord.
2. U meldt ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen
wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw
aanvraag en deze bijlage staat, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen.
Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen.
3. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit uitvoerde en de kosten maakte. Dat kan
bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke
manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal
12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.
4. U dient vóór 1 januari 2021 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.
U voegt een bestuursverklaring bij waaruit de werkelijke kosten blijken. U vindt deze verklaring op
overijssel.nl/subsidie.
Als u aan de voorwaarden van de subsidie hebt voldaan, dan ontvangt u 16,63% van de werkelijk
gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.
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De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U




ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels van
de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit
omdat:
a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten, (en
en aan:

ons Evenementenbeleid 2017-2019, vastgelegd in besluit PS/2016/380;

onze begroting van 2019.
Uw subsidie is toegestane staatssteun
Dit omdat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van
de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen
en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.
De subsidie bedraagt niet meer dan wat nodig is om de exploitatietekorten plus een redelijke winst over
de betrokken periode te dekken.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt 16,63% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 67.500,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteit IJsselbiennale 2020
Soort kosten
Kosten derden
Totaal

Kosten begroting
€ 405.940,00

Verleende
subsidie
€ 67.500,00

€ 405.940,00

€ 67.500,00

Toelichting
activiteiten Overijsselse deel van
de beeldende kunstroute

De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder
worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn
op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug
kunt krijgen.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt
maken.
Wij stellen het op prijs als u noemt dat u deze subsidie van ons kreeg
Hierover worden met u in de sponsorovereenkomst afspraken gemaakt.
Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw organisatienaam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen vermelden wij niet.
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