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Open Oproep Salone del Mobile 2022
• Deadline indienen: uiterlijk 12 april 2022
• Budget: € 50.000. Voor solo/duo-presentaties kan een subsidie van max. €3.000
worden aangevraagd en voor een groepspresentatie max. €6.000.

wat is het doel van deze open oproep?
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept Nederlandse ontwerpers op om een
voorstel in te dienen voor een presentatie in Milaan tijdens de ‘Salone del Mobile 2022’.
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om
zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de
stad trekken jaarlijks vele professionals uit de internationale designwereld, op zoek naar
de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze open oproep het voorbeeldstellend talent
van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan te presenteren en de zichtbaarheid
van de Nederlandse creatieve industrie internationaal te vergroten. Daarnaast heeft
de ondersteuning als doel om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen en om
duurzame internationale relaties op te bouwen en te onderhouden. Het fonds maakt
een selectie van voorstellen waarin de presentatie zich weet te onderscheiden in
artistieke kwaliteit, presentatievorm en strategie.

voor wie is deze oproep?
• De procedure staat open voor professionele ontwerpers, makers en ontwerpbureaus
uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de Regeling Open
Oproep;
• De aanvragende partij staat ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen
het Koninkrijk der Nederlanden.

indienen aanvraag
Het voorstel kan tot en met 12 april 2022 worden ingediend via de online
aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hier de
regeling ‘Open Oproep’ en vervolgens de ronde ‘Salone del Mobile Milaan 2022’.
Het voorstel bestaat uit:
1 Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
2 Een beknopt projectplan (max. 6 pagina’s A4 in pdf) met daarin:
a Een plan dat voldoende inzicht biedt in de persoonlijke motivatie, de relevantie
van de presentatie voor de praktijk en consistentie in doel en opzet;
b Een beknopte beschrijving van de activiteiten en het tentoonstellingsontwerp;
c Neem hierin ook een beschrijving van de presentatieplek op en motiveer de keuze
voor deze locatie.
3 Een begroting inclusief dekkingsplan (max 1 pagina A4 in pdf).
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De Salone del Mobile in Milaan is een van de omvangrijkste internationale beurzen
voor meubel- en productvormgeving. Jarenlang zet het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie al een open oproep uit voor een presentatie op deze beurs. Als gevolg van de
coronapandemie konden die presentaties de afgelopen twee jaar niet in de gebruikelijke
vorm plaatsvinden. Dit jaar is dat wel mogelijk. De Salone del Mobile 2022 is van 7 tot
en met 12 juni. Voor de lancering van deze open oproep heeft het Stimuleringsfonds
de versoepelingen van de covid-19-maatregelen afgewacht. Ondanks de korte
voorbereidingstijd hoopt het fonds een mooi aantal projecten te kunnen ondersteunen.

b Deze posten moeten duidelijk worden beschreven in de begroting. Het
dekkingsplan geeft inzicht in de eigen bijdrage of de ondersteuning van externe
partijen.
c Voor solo/duo-presentaties kan een subsidie van max. €3.000 worden
aangevraagd en voor een groepspresentatie max. €6.000.
4 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;
5 Een representatieve afbeelding van het project, bestemd voor communicatieuitingen door het fonds en waarvan de benodigde rechten van de afbeelding bij de
aanvrager liggen;
6 Een portfolio (max. 10 pagina’s A4 in pdf);
7 Een beknopt cv of bio van de betrokken ontwerper(s) (max. 2 pagina’s A4 in pdf);
8 Optioneel: een communicatieplan (max. 2 pagina’s en niet groter dan 2 MB).
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 je aanvraag de Regeling Open Oproep en de
Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag. Deze leidraad biedt houvast met betrekking
tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan.

waar wordt op beoordeeld?
Subsidieaanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan minstens drie externe
onafhankelijke adviseurs. Deze commissie beoordeelt de plannen op basis van de
volgende drie criteria:
a De artistiek-inhoudelijke waarde van de presentatie;
Er wordt gekeken naar het portfolio van de aanvrager, de positie binnen het
vakgebied en de context waarbinnen het werk gepresenteerd wordt.
b Het plan en de motivatie;
Er wordt gekeken naar het tentoonstellingsontwerp en of de activiteiten
consistent zijn in doel en opzet. De aanvrager kan aangeven in wel opzicht de
presentatie onderdeel is van een groter geheel of programma. Verder is het
belangrijk te beschrijven hoe het belang van de presentatie wordt vergroot door
bijvoorbeeld de positionering te duiden.
c De relevantie van de presentatie voor de Nederlandse creatieve industrie;
Hierbij wordt gekeken naar de verwachte kansen en bijdrage die de presentatie
creëert voor de aanvrager en de Nederlandse creatieve industrie.

welke projecten komen in elk geval niet in aanmerking voor
ondersteuning?
Er kan binnen deze procedure aanvullend op artikel 5 van de Regeling Open Oproep
niet worden aangevraagd voor:
- Een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2022 binnen een projectsubsidie die al
een bijdrage heeft ontvangen van het Stimuleringsfonds.
- Wanneer er nog een lopende ondersteuning is van het Stimuleringsfonds vanuit de
open oproep de Salone del Mobile 2020.
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a De bijdrage is bestemd voor fee, reis-, accommodatie-, transport-,
voorbereidings- en presentatiekosten;

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.
Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund. De behandeling
en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van
de Regeling Open Oproep van het Stimuleringsfonds en met name de mate waarin
de aanvraag aansluit op de criteria van de open oproep. Per aanvraag brengt de
commissie een advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

ontvangstbevestiging en bekendmaking selectie
Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u via de digitale aanvraagomgeving
van het Stimuleringsfonds Creatieve een ontvangstbevestiging. De voorstellenselectie
wordt uiterlijk 24 mei 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 en Roxanne da Graça via internationalisering@stimuleringsfonds.nl of
via 010 310 79 37.
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subsidieprocedure

