Voorwaarden Open Call Internationaal Bezoekersprogramma voorjaar 2021
Behorende bij aanvraagformulier Internationaal Bezoekersprogramma Open Call 2021 – Eerste ronde

In verband met de aanhoudende Covid-19 pandemie worden aanvragen voor
fysieke bezoeken tot nader bericht niet gehonoreerd in verband met de
negatieve reisadviezen en ernstige reisbeperkingen. De kostensoorten
waarvoor binnen de Open Call-regeling kan worden aangevraagd zijn daarom
tijdelijk verruimd. Op deze manier wordt organisaties toch de mogelijkheid
geboden om ondersteuning aan te vragen voor online activiteiten in de vorm
van een digitaal bezoekersprogramma dat internationale ontmoeting en
kennisuitwisseling bevordert, nu dat fysiek niet mogelijk is. Deze tijdelijke
verruiming van de voorwaarden geldt t/m 30 juni 2021.
Ieder jaar brengen tientallen internationale professionals een bezoek aan
Nederland via het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe
Instituut. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe Instituut bezoekers uit,
worden op verzoek van ambassades specifieke gasten uitgenodigd en biedt de
Open Call de gelegenheid aan culturele instellingen in Nederland om een
bijdrage aan te vragen voor het bezoek van een internationale gast. Het
bezoekersprogramma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
VOORWAARDEN
Waar kan voor worden aangevraagd?
Een financiële bijdrage van maximaal €2.500 ex btw per aanvraag voor het realiseren
van een digitaal internationaal bezoekersprogramma* voor een bezoek van één of
meerdere buiten Nederland gevestigde professional(s) zoals: ontwerpers, curatoren,
directeuren, theoretici, onderzoekers, beleidsmedewerkers, en journalisten. De
gast(en) is/zijn nog niet eerder/niet vaak in Nederland te gast geweest en (nog) niet
in bezit van een uitgebreid netwerk in Nederland. Aanvragen voor gasten met het
werkterrein aantoonbaar in Nederland worden niet gehonoreerd.
•

•

*Onder Internationaal bezoekersprogramma wordt verstaan: minstens één of
meerdere ontmoetingen gericht op kennisuitwisseling tussen één of
meerdere buiten Nederland gevestigde professionals en het Nederlandse
ontwerpveld, relevante overheidsorganisaties of andere gerelateerde culturele
instituten binnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur. Het
bezoekersprogramma dient internationale uitwisseling en kennismaking met
het Nederlandse ontwerpveld in brede zin te stimuleren.
Een digitaal bezoekersprogramma kan bestaan uit bijvoorbeeld een lezing,
interview, workshop, masterclass, groepsdiscussie, netwerkbijeenkomst, of
1-op-1 gesprekken in de vorm van een online uitzending dan wel online
publicatie.

Het bezoek dient te voldoen aan de volgende criteria en aannemelijk te worden
gemotiveerd en omschreven in de aanvraag bij 3 Toelichting Bezoek:
•

Ter verdieping en verbreding van publiek-toegankelijke programma van de
aanvrager: de gast is een autoriteit op een specifiek vakgebied of thematiek of
nog niet bekend bij het Nederlandse publiek.
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•
•

Ter versterking van de internationale contacten van zowel de aanvragende
partij als de bezoeker (bijvoorbeeld ter bevordering van het opzetten of
uitwerken van een specifiek samenwerkingsproject in/met Nederland).
Het voorgestelde bezoekersprogramma is voor zowel de bezoeker als de
ontvangende partij (en diens publiek) van meerwaarde: de aanvragende partij
spant zich in om ontmoetingen te organiseren met voor de bezoeker relevante
partijen.

Wie kunnen aanvragen?
Culturele organisaties gevestigd in Nederland. Onderwijsorganisaties komen voor
een bijdrage in aanmerking mits het bezoek ten goede komt aan een specifieke
activiteit die aantoonbaar buiten de reguliere werkzaamheden valt en die toegankelijk
is voor publiek. Buitenlandse organisaties en ambassades kunnen niet aanvragen via
de Open Call.
Financiële voorwaarden
•
•
•
•

Het Nieuwe Instituut

•

Er kan per aanvrager maximaal €2.500 ex btw per kalenderjaar worden
toegekend. Dit bedrag kan aan meerdere gasten worden besteed.
Er dient een realistische begroting meegestuurd te worden bij de aanvraag.
De bijdrage dient ter bekostiging van kosten die binnen 4 maanden na
aanvraag worden gemaakt.
Betaling geschiedt achteraf op basis van facturering van de werkelijk
gemaakte kosten en bewijsstukken en bedraagt maximaal €2.500.- exclusief
btw in totaal en is nooit hoger dan het in de aanvraag gevraagde bedrag.
Afrekening en inhoudelijke rapportage dienen aan de hand van een format
binnen één maand na afloop van het bezoek te worden afgerond en
ingeleverd.

Kosten die worden vergoed:
•
•

Honorarium internationale bezoeker(s) voor maximaal €1000 in totaal per
gast. (Honorarium voor niet-gasten, zoal de moderator, worden hier niet
meegeteld en worden gerekend als Materiele kosten).
Materiele kosten / inhuur derden ten behoeve van het digitale
bezoekersprogramma zoals: vertalingen, redactie- en schrijfwerk voor online
artikelen, beelddocumentatie, fotografie, beeld- en audio nabewerking, videoopnames, ondertiteling, streaming, webhosting, huur locatie, huur streaming-,
opname- en of audioapparatuur, kosten inhuur externe technici, kosten
grafische vormgeving, communicatie-uitingen of campagnes, moderator.

Kosten die niet worden vergoed:
•
•

Immateriële kosten ter financiering van het eigen evenement, organisatie of
personele lasten.
Productiekosten van, of honorarium voor, een nieuw te maken werk van de
bezoeker(s).

Procedure:
•

Het aanvraagformulier dient ten minste 1 maand vóór aanvang van het
bezoekersprogramma per email te worden ingediend bij de Producent
International Bezoekersprogramma Eva Harmsen, via
e.harmsen@hetnieuweinstituut.nl
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•

•

•
•
•

•

Het Nieuwe Instituut

•

De aanvraag wordt door een externe beoordelingscommissie getoetst. U krijgt
uiterlijk binnen 1 maand per email bericht over de toekenning. Indien er
vragen zijn over uw aanvraag wordt er voor die tijd contact opgenomen.
Aanvragen worden getoetst aan de hier gestelde voorwaarden, de verwachte
kwaliteit van het voorgestelde bezoek, de professionele kwaliteit van de
voorgestelde bezoeker(s) en de uitvoerbaarheid van het bezoek op alle
onderdelen.
Bij honorering wordt een overeenkomst afgesloten tussen Het Nieuwe
Instituut en de aanvragende organisatie waarin de wederzijdse verplichtingen
worden vastgelegd.
Indien de aanvraag wordt gehonoreerd dienen aanpassingen in het
voorgestelde programma zo snel mogelijk te worden voorgelegd aan Het
Nieuwe Instituut ter goedkeuring.
In geval van honorering zal het Nieuwe Instituut het bezoek aankondigen op
de eigen website van het Internationaal Bezoekersprogramma. Hiertoe levert
de aanvrager zo snel mogelijk geschikt tekst- en beeldmateriaal aan, dat is
goedgekeurd door de buitenlandse bezoeker.
Bij aankondiging van de activiteit waarvoor u een bijdrage heeft ontvangen,
dient u Het Nieuwe Instituut correct te vermelden. Het Nieuwe Instituut levert
hiervoor de instructies.
De financiële bijdrage die de Open Call biedt, is géén subsidie. In geval van
een afwijzing kunt u geen bezwaarschrift indienen.
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