MONDRIAAN STICHTING

Tijdelijke regeling voor eenmalige financiële ondersteuning
van projectgebonden investeringen in hard- en software
1. Inleiding

2. Wie kunnen een aanvraag indienen

De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan een
bijdrage leveren aan noodzakelijke
investeringen in adequate hard- en
softwarevoorzieningen op het terrein
van nieuwe media door culturele
instellingen. Hiervoor is eenmalig een
budget beschikbaar van € 1.150.000.

Een aanvraag kan worden ingediend
door culturele instellingen die informatie- en communicatietechnologie toepassen bij hun publieks- en presentatieactiviteiten of beleid op dat gebied
verder willen ontwikkelen.
Aantoonbare ervaring met de toepassing van informatie- en communicatietechnologie is een vereiste.
Aanvragende organisaties dienen
rechtspersoonlijkheid te bezitten zoals
omschreven in Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
Niet in aanmerking komen musea en
andere instellingen die zich bezighouden met het bewaren en presenteren
van cultureel erfgoed. Deze instellingen
kunnen een aanvraag voor ondersteuning indienen in het kader van onderdeel b van de regeling voor Museale
activiteiten van de Mondriaan
Stichting, dat is bedoeld voor digitalisering van cultureel erfgoed.

Veel culturele instellingen hebben een
achterstand op het gebied van e-culture. Een groot aantal organisaties en
instellingen ontbreekt het aan middelen om voor aan beeldcultuur gerelateerde projecten investeringen te doen
voor aanschaf of aanpassingen van
hard- en software en voor het inhuren
van kennis. Doordat zij niet over de
benodigde apparatuur en software
beschikken kunnen projecten die voor
de ontwikkeling of toepassing van
geavanceerde informatie- en communicatietechnologie interessant zijn, niet of
onvoldoende worden gerealiseerd. De
culturele sector mist daardoor ontwikkelingen die elders wel plaatsvinden en
loopt daardoor een achterstand op ten
opzichte van andere maatschappelijke
sectoren. Om daaraan tegemoet te
komen is er een eenmalig budget
beschikbaar dat om redenen van efficiëntie in een keer zal worden verdeeld.
Met deze regeling beoogt de
Mondriaan Stichting het culturele
instellingen mogelijk te maken investeringen te doen voor de ontwikkeling
en toepassing van nieuwe mediaprojecten op basis van aantoonbare financiële behoeften. Vanwege het infrastructurele karakter ligt de prioriteit bij
investeringen waarvan meerdere instellingen zullen profiteren, bijvoorbeeld
doordat deze gezamenlijk gebruik
maken van apparatuur of toepassingen. De Mondriaan Stichting wil
bovendien versnippering van de
beschikbare middelen voorkomen.
Deze regeling is een deelreglement als
bedoeld in artikel 5 lid 2 van het
Algemeen Reglement van de
Mondriaan Stichting. Het Algemeen
Reglement is op aanvraag bij de
Mondriaan Stichting verkrijgbaar.

3. Waarvoor kan ondersteuning worden
aangevraagd
In het kader van deze regeling kan
ondersteuning worden gevraagd voor
een eenmalige investering voor activiteiten of projecten waarvan kan worden aangetoond dat ze van voldoende
betekenis zijn voor verdere ontwikkeling van de beeldcultuur in relatie tot
informatie- en communicatietechnologie. Onder beeldcultuur wordt verstaan
de cultuur waarin beeldende middelen
(beeldende kunst, films, foto’s, video,
televisie, animaties en dergelijke) een
belangrijke rol spelen, met name bij de
informatieoverdracht.
Projecten die onder de reguliere activiteiten van een instelling vallen en
waarvoor subsidie in het kader van de
Cultuurnota wordt ontvangen, komen
niet in aanmerking. Ook projecten
waarvoor binnen bestaande regelingen
financiering kan worden gekregen
komen niet voor ondersteuning in aanmerking.
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4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen, na een formele toetsing, aan
deskundige adviseurs worden voorgelegd. Aan de volgende voorwaarden
moet in ieder geval worden voldaan:
• Door de toepassing van geavanceerde
informatie- en communicatietechnologie levert het project een stimulerende
bijdrage aan de ontwikkeling van de
beeldcultuur.
• Er is voldoende draagvlak voor de
uitvoering van het project. Dit blijkt
bij voorkeur uit samenwerking binnen
het betreffende project met andere
instellingen.
• Het project heeft een nationale of
internationale betekenis.
Voorts gelden de volgende criteria:
• Het project is toekomstgericht en het
gaat om voorwaardenscheppende
investeringen. Het project bevordert de
integratie van informatie- en communicatietechnlogie in beeldcultuur.
• Het project kan een breed publiek
bereiken. Het project biedt voldoende
aanknopingspunten voor de verdere
ontwikkeling en realisatie van (vervolg)projecten die gericht zijn op een
breed publiek.
• De investeringen passen in het beleid
van de instelling(en) en zijn gerelateerd
aan doelstellingen op langere termijn.
Er is dus sprake van een doelgericht
gebruik van de middelen.
• De gekozen systemen en standaarden
op het gebied van hard- en software
moeten voor zover van toepassing
compatibel zijn, zowel met elkaar als
met wat al bereikt is op dit gebied.
Met het oog op de uitvoerbaarheid en
beheersbaarheid wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van betrouwbare,
bestaande technologie en systemen als
basis voor de ontwikkeling van verdere
toepassingen.
• Het project moet qua beheer en
onderhoud ook op langere termijn zijn
ingebed in de (samenwerkende) organisatie(s).
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• De resultaten van de investeringen
moeten waar mogelijk en zonder
winstoogmerk ook voor derden toegankelijk worden gemaakt.

5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
Een aanvraag kan worden ingediend
door de vragen op een aanvraagformulier in de aangegeven volgorde te
beantwoorden. De aanvraag dient
uiterlijk 15 november 2002 in ons bezit
te zijn.
De aanvraag moet ondertekend zijn en
vergezeld gaan van documentatiemateriaal over de aanvrager, over diens
activiteiten op het gebied van beeldcultuur in relatie tot mediatechnologie,
over relaties met andere instellingen,
een sluitende begroting en een uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel.
Een sluitende begroting is een raming
van kosten en inkomsten waarbij het
totaal aan inkomsten, inclusief de
gevraagde bijdrage van de Mondriaan
Stichting, gelijk is aan de totale uitga-

ven. Deze begroting betreft de feitelijke
investering en de projectgebonden toepassing, dus ook de kosten die niet
voor ondersteuning in het kader van
deze regeling in aanmerking komen; de
totale kosten moeten gedekt zijn. De
voorgestelde investeringen moeten vergezeld gaan van offertes. Overige
benodigde gegevens staan vermeld op
het aanvraagformulier.
Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de totale projectkosten die voor ondersteuning in
aanmerking komende minimaal
€ 25.000 bedragen.
De bijdrage van de Mondriaan
Stichting aan een project is nooit meer
dan 40%. Voor deze regeling wordt
een uitzondering gemaakt, omdat het
hier om eenmalige investeringen gaat
voor de lange termijn. De maximale
bijdrage is in dit geval 50% van de
totale kosten.

6. Procedure
Als u een aanvraag voor financiële
ondersteuning overweegt, wordt u ver-
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zocht eerst telefonisch contact op te
nemen met de Mondriaan Stichting
(020-6762032). Als daar behoefte aan
is kan een oriënterend gesprek gevoerd
worden met een medewerker van de
Mondriaan Stichting, waarna u een
aanvraag kunt indienen.
Om een integrale beoordeling mogelijk
te maken worden alle aanvragen in het
kader van deze tijdelijke regeling gezamenlijk behandeld. De aanvraag dient
uiterlijk 15 november 2002 te worden
ingediend. Het beschikbare budget
geldt als plafond. Er zal in geen geval
meer kunnen worden toegezegd dan
dit bedrag.
Als behandeltermijn voor de aanvragen rekent de Mondriaan Stichting
drie maanden. Deze periode is nodig
in verband met het inwinnen van deskundig advies.
Een toezegging is altijd voorlopig. Het
bedrag van de definitieve toezegging
kan pas worden vastgesteld als de
financiële dekking van het hele project
bekend is.
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