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Het doel van de open oproep is het stimuleren van de verdere artistieke en
professionele ontwikkeling van veelbelovende ontwerpers en makers door voor langere
tijd in een nieuwe en andere omgeving te verblijven. Residencies dienen hierbij als
vrijplaats voor experiment en onderzoek. Hiernaast kunnen aanvragers nieuwe (inter)
nationale contacten, netwerken en werkterrein verkennen, uitbreiden en opbouwen.
Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 300.000
beschikbaar. De maximale bijdrage per residency is € 15.000. De bijdrage is bestemd
voor deelname-, reis-, huur-, verblijf-, materiaal- en presentatiekosten.

Open Oproep Residency buitenland
• budget: € 300.000
• maximale bijdrage per project: € 15.000
• indienen: vanaf 31 mei 2022
• deadline: indienen tot en met 15 augustus 2022
• startdatum: binnen 6 maanden na toekenning

voor wie is deze oproep?
Professionele ontwerpers, architecten, makers en beschouwers met een eigen praktijk
van minimaal vier jaar binnen de creatieve industrie. De aanvrager moet ingeschreven
staan in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of bij een van
de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?
• Het project betreft een residency in het buitenland;
• De residency duurt minimaal twee maanden en maximaal zes maanden;
• De residency vangt aan binnen zes maanden na de beschikkingsdatum.
Aanvullend op de bovengenoemde voorwaarden toetst het bestuur een aanvraag op
de volgende punten:
• Veiligheid van reizen: Er wordt gekeken of er op het moment van de geplande
reis beperkingen zijn, dan wel dringende adviezen gelden voor internationale reizen
naar het desbetreffende land. Voor het bestuur zijn hierbij de reisadviezen op
nederlandwereldwijd.nl bepalend. Subsidie mag niet worden gebruikt voor reizen
naar een gebied waar op het moment van reizen een reisadvies met kleurcode oranje
of rood geldt.
• Duurzaamheid: Het bestuur stimuleert duurzaam reizen. Als een reis voor het project
per trein maximaal acht uur bedraagt, vergoedt het bestuur alleen de kosten voor
reizen over land.
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Het Stimuleringsfonds roept makers, ontwerpers en beschouwers uit de creatieve
industrie op om een voorstel in te dienen gericht op een residency in het
buitenland voor een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden. Met de open
oproep stimuleert het fonds ontwerpers een nieuwe stap te zetten in de artistieke
en professionele ontwikkeling van hun praktijk en zich internationaal te profileren.

Er kan binnen deze procedure aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep
niet worden aangevraagd:
• Wanneer er sprake is van een opdrachtrelatie tussen de betrokken partijen;
• Wanneer er sprake is van continuering van een werkperiode bij de desbetreffende
residency; en
• Voor residencies in het kader van een studie of opleiding.

waar wordt op beoordeeld?
Subsidieaanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan een adviescommissie. Deze
commissie beoordeelt de plannen op basis van de volgende drie criteria:
a. De artistiek-inhoudelijke waarde van het project
Hierbij wordt gekeken naar de beoogde artistieke invulling van het project. Ook wordt
gekeken naar het portfolio van de aanvrager ende positie van de aanvrager binnen het
vakgebied.
b. Het plan van aanpak en de motivatie
Hier wordt gekeken naar de motivatie van de aanvrager voor de residency en in
hoeverre het plan bijdraagt aan de gestelde doelen. De aanvrager gaat ook in op de
vraag of de residency een onderdeel is van een groter geheel of programma. Verder
wordt er gekeken naar het bredere belang van de reis: bijvoorbeeld hoe de residency
zich verhoudt tot lokale sociale-maatschappelijke ontwikkelingen.
c. De relevantie van de residency voor de verwachte praktijkontwikkeling
Hierbij beoordeelt de commissie de aansluiting van de locatie en residency bij de
praktijk van de maker. Tevens kijkt ze naar de meerwaarde van het project voor de
artistieke en professionele ontwikkeling van de ontwerper en de wijze waarop de
resultaten van de residency met het veld worden gedeeld.

indienen aanvraag
Uw voorstel kunt u vanaf 31 mei tot en met 15 augustus 2022 via de online
aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen. Selecteer
hierbij de ronde ‘Open Oproep Residency Buitenland’.
Een aanvraag bevat:
• Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
• Een plan van aanpak (max 10 pagina’s staand A4 formaat) met daarin:
- Aanleiding van de residency en de persoonlijke motivatie van de aanvrager;
- Een toelichting op de ontwerpvisie van de maker en beschrijving van de inhoudelijke
(artistieke) uitgangspunten van de residency;
- De relevantie van de residency voor de ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk. 		
Plaats het voorstel binnen de actuele ontwerppraktijk en leg uit wat de relevantie is
van de werkperiode in het buitenland voor de verdere ontwikkeling van de eigen
praktijk en het vakgebied;
- Een heldere beschrijving van de activiteiten en planning;
- Een beschrijving van de (inhoudelijke) uitgangspunten van de residency en
mogelijkheden die de locatie biedt bij voorkeur beschreven vanuit de partner;
- Inzage in de wijze van kennisdeling. Geef een beschrijving hoe de opgedane
kennis wordt gedeeld met derden. Dit kan binnen de lokale context zijn, online of bij
terugkomst in Nederland;
• De uitnodiging/intentieverklaring van de buitenlandse residency;
• Een sluitende begroting en dekkingsplan van de totale projectkosten met een
dekkingsplan waaruit de subsidiebehoefte van zowel de aanvrager als de buitenlandse
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welke projecten komen niet in aanmerking voor ondersteuning?

• Een portfolio (max. 10 pagina’s);
• Een CV (max. 2 pagina’s);
• Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van maximaal één jaar oud uit het
Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of van een van de
Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden;
• Een representatieve afbeelding van de residency, bestemd voor communicatieuitingen door het fonds en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de
aanvrager liggen.
Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke
beoordeling plaatsvinden.
Let op:
• Maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving en raak vertrouwd
met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot
maximaal 1 werkdag duren.
• Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad voorbereiding
subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de
subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan.

subsidieprocedure
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent
dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt
verkozen. Het maximaal beschikbare subsidieplafond voor deze open oproep in 2022
is in totaal € 300.000. Het Stimuleringsfonds verwacht binnen deze open oproep
minimaal 20 residencies te kunnen ondersteunen. De helft van het beschikbare budget
van € 300.000 wordt ingezet op residencies in de BHOS-regio’s. De bijdrage van het
Stimuleringsfonds binnen deze open oproep is per aanvraag minimaal € 5.000 en
maximaal € 15.000.
Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling en
beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats op basis van de Regeling Open
Oproep van het Stimuleringsfonds en op basis van de criteria van deze open oproep:
• De artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
• Het plan van aanpak en de motivatie; en
• De relevantie van de residency voor de verwachte praktijkontwikkeling.
Per aanvraag brengt de commissie een advies uit aan het bestuur van het
Stimuleringsfonds. Voor deze open oproep is artikel 4, lid 1, onder e uit de Regeling
Open Oproep van het Stimuleringsfonds niet van toepassing.

ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u via de online aanvraagomgeving van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een ontvangstbevestiging. De selectie wordt uiterlijk
10 oktober 2022 via de digitale aanvraagomgeving aan de aanvragers bekendgemaakt.

contact
Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met
Roxanne Minten via r.minten@stimuleringsfonds.nl of 010-3107937.
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residency plek blijkt (maximaal € 15.000). Alleen kosten voor deelname, reis, huur,
verblijf, materiaal en presentatiekosten komen in aanmerking voor een bijdrage;

Deze open oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Internationalisering
Ontwerpsector 2021-2024 dat door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wordt
uitgevoerd met een opdracht van de ministeries van BZ en OCW.
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context

