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	Aangevraagd bedrag: 
	Startdatum startfase: 
	Aanvrager: 
	Einddatum startfase: 
	Doel en opzet: Inzicht in ambities, doeltreffendheid plan van aanpak en betekenis van het project voor het vakgebied (maximaal 2000 tekens)
	Afbakening startfase: Wat heb je nodig om tot een succesvol project te komen? Hoe werk je in de startfase aan het creëren van de juiste randvoorwaarden en welke inzichten wil je daarbij opdoen? Geef een korte toelichting op de activiteiten, waarmee in de startfase naar een uitgewerkt projectplan voor de vervolgfase wordt toegewerkt. Hoe dragen deze activiteiten idealiter bij aan het scherpstellen van de onderzoeksvragen, het betrekken van de juiste expertise en het creëren van zowel inhoudelijk als financieel draagvlak? Zijn er voor de startfase eventueel ook al belangrijke ijkpunten en/of eerste deelresultaten en producten te benoemen die dit ondersteunen en wordt daarover ook al met de buitenwereld / doelgroepen gecommuniceerd? Hoe zorg je daarbij voor een duidelijke focus en voldoende kritische distantie/ reflectie? Wat zijn eventuele kansen en beperkingen dan wel succes- en faalfactoren? Hoe baken je af wat je wel en niet in de start- en vervolgfase wilt onderzoeken en waardoor wordt die keuze bepaald? (maximaal 2800 tekens)
	Projecttitel: 
	Aanleiding en persoonlijke motivatie: Korte toelichting op projectachtergronden en de persoonlijke drijfveren (maximaal 2000 tekens)
	Inhoud project: Korte toelichting op centrale thema, vraagstelling en artistieke en/of inhoudelijke uitgangspunten (maximaal 2000 tekens)
	Positionering: Positionering ten aanzien van bestaande kennis op dit thema, vergelijkbare onderzoeken en/of eerder werk van de aanvrager(maximaal 500 tekens)
	Pitch: Geef antwoord op de vraag: Wie doet wat, waar, wanneer, waarom en hoe? (Maximaal 600 tekens)
	Doorzicht vervolgfase: Wat is in grote lijnen het idee voor de vervolgfase? Geef inzicht in zaken als de waarschijnlijke projectvorm en beoogde activiteiten. (maximaal 1500 tekens)
	Team en betrokken expertise: Geef aan uit welke partijen het kernteam bestaat en welke expertise al is betrokken of wordt gezocht. Benoem bij alle partijen kort de status en voeg eventueel intentieverklaringen van externe partijen als bijlage toe. (maximaal 700 tekens)
	Stakeholders en potentiële cofinanciers: Zet kort uiteen welke partijen kunnen worden gezien als stakeholders in het resultaat en waar er mogelijke cofinanciering gezocht gaat worden.(maximaal 700 tekens)
	Doelgroepen en bereik: Benoem wie je doelgroep is en hoe deze groep bereikt gaat worden met het project. (maximaal 700 tekens)
	Bijdrage aan diversiteit en inclusie: Het fonds onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en verwacht dat ook de aanvragers zich inspannen om aan deze code te voldoen. Diversiteit en inclusie kan in de context van de regeling betrekking hebben op de inhoud van het voorstel, het team, betrokken makers, partners en/of publiek. Onder diversiteit kan culturele diversiteit worden verstaan, maar bijvoorbeeld ook regionale spreiding of het actief betrekken van mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, of mensen met een beperking. Zij dragen allemaal bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Motiveer vanuit het project hoe je hieraan bij wil en kan dragen. (maximaal 1000 tekens)
	Eventueel aanvullende toelichting indien gewenst: (maximaal 500 tekens)


