Europe + Heritage Programme 2021-2024
Travel Grant
Reiskostenregeling
Inleiding
DutchCulture stimuleert, informeert en ondersteunt het Nederlandse veld bij
internationale culturele samenwerking. In de periode 2021-2024 zet DutchCulture zich in
om kennismaking, kennisuitwisseling en samenwerking tussen Nederland en Europa op
het gebied van erfgoed te bevorderen. Hiervoor stelt DutchCulture een
Reiskostenregeling en Ondersteuningsregeling beschikbaar.
Samenwerkingen begint met kennismaking. Om kennismaking te bewerkstellingen heeft
DutchCulture de Reiskostenregeling binnen het Europe + Heritage Programme
gecreëerd. Hiervoor zijn jaarlijks 80 vouchers à €250 beschikbaar.
De regeling staat open voor erfgoedprofessionals uit het Koninkrijk der Nederlanden die
een Europese partner willen bezoeken én voor Europese erfgoedprofessionals die
Nederland willen bezoeken.
DutchCulture kan naast financiële ondersteuning ook op andere manieren ondersteunen:
zie hiervoor onze website.
Visit
Herengracht 474
1017 CA Amsterdam
The Netherlands

Post

Doel
Het doel van de Reiskostenregeling is om kennismaking met de Europese erfgoedsector
en kennisuitwisseling tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed te
bevorderen.

Postbus 15648
1001 NC Amsterdam
The Netherlands

Telephone

Hiermee wordt bedoeld:
A. Het versterken van je Europese netwerk.
B. Kennisuitwisseling bevorderen binnen Europees verband.

+31 (0)20 616 4225

dutchculture.nl

C. Deelnemen aan een conferentie, symposium of netwerkgelegenheid van
betekenis waardoor je Europese erfgoednetwerk wordt versterkt.

D. Een regio of aantal erfgoedlocaties bezoeken binnen Europa ter verbetering van
de kennisuitwisseling en eventuele samenwerking.
Op de lange termijn is de hoop dat deze uitwisselingen zullen leiden tot duurzame
samenwerkingen en relaties. Hierbij gaat het niet alleen om ervoor te zorgen dat
Nederlandse erfgoedprofessionals Europa bezoeken maar ook dat Europese
erfgoedprofessionals Nederland bezoeken. De gewenste uitwisseling is duurzaam en
wederzijds.
De regeling wordt ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.

Wie kan aanvragen?
In het Koninkrijk der Nederlanden (inclusief het Caribische deel) gevestigde
erfgoedprofessionals en erfgoedinstellingen die hun Europese netwerk willen versterken
en/of kennisuitwisseling tussen Nederland en Europa op het gebied van erfgoed willen
verbeteren. Daarnaast staat de regeling open voor medewerkers van erfgoedafdelingen
van Nederlandse gemeenten.
De regeling staat ook open voor in het Koninkrijk der Nederlanden (inclusief het
Caribische deel) gevestigde erfgoedinstellingen of organisaties of gemeentes die
Europese erfgoedprofessionals willen uitnodigen om naar Nederland te komen.
Bijvoorbeeld voor het bezoeken van een bijeenkomst, ter kennismaking of voor
netwerkverkenning. De Nederlandse partner kan namens de Europese
erfgoedprofessional, instelling of gemeente hiervoor een verzoek indienen bij
DutchCulture.
De regeling is heel specifiek bedoeld voor erfgoedprofessionals, erfgoedinstellingen en
erfgoedafdelingen van Nederlandse gemeenten. Erfgoedinstellingen mogen zelf
beslissen wie van hun personeelsbestand de betreffende reis maakt. Dit mogen
betaalde en onbetaalde werknemers - zoals vrijwilligers - zijn.
Met ‘Europa’ wordt bedoeld de lidstaten van de Europese Unie, kandidaat-lidstaten
(Albanië, Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije) en IJsland,
Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.
DutchCulture moedigt erfgoedprofessionals, instellingen en gemeentes buiten de
Randstad en die gevestigd zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk aan om een
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aanvraag in te dienen. Ook jonge erfgoedprofessionals worden gestimuleerd om aan te
vragen.

Welke kosten worden vergoed?
De voucher is bedoeld om de reis- en verblijfskosten te dekken tot een totaal van €250.
De aanvragende rechtspersoon dient zelf zorg te dragen voor overige kosten zoals
verzekeringskosten, eventuele overige reis- en verblijfkosten en binnenlandse
reiskosten.

Waar kan de regeling niet voor gebruikt worden?
De regeling is niet toegankelijk voor andere kunstdisciplines dan erfgoed. Alleen
erfgoedinstellingen, erfgoedprofessionals en erfgoedafdelingen van gemeenten in het
Koninkrijk der Nederlanden kunnen gebruik maken van de regeling ten gunste van reizen
gerelateerd aan het Europe + Heritage Programme.
De regeling kan niet worden gebruikt voor bezoeken zonder een duidelijk doel of
gewenst resultaat dat past bij de werkzaamheden van de betreffende erfgoedinstelling
of professional. Er moet een duidelijke visie of idee zijn waarom men dit wil doen en wat
het naar verwachting oplevert. Dit geldt ook voor inkomende bezoeken.
Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt of de betreffende reiskosten noodzakelijk
zijn voor de organisatie. Organisaties of instellingen die dit niet goed kunnen
beargumenteren, kunnen worden afgewezen.
Reizen van en naar een land dat niet onder bovengenoemde landen valt, passen niet
binnen het programma en de regeling.
Er wordt actief aangestuurd op variëteit binnen erfgoeddisciplines. Het is niet de
bedoeling dat de reiskostenregeling wordt besteed aan een beperkt aantal
erfgoeddisciplines. Mocht dit het geval zijn, dan houdt DutchCulture het recht om deze
te weigeren.
DutchCulture houdt rekening met regionale spreiding. Mochten er veel aanvragen uit
dezelfde regio komen, dan behoudt DutchCulture het recht om deze te weigeren.
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Hoe wordt het verzoek beoordeeld?
Het verzoek wordt door DutchCulture beoordeeld op de volgende punten:
A. De doelstelling en motivatie van het bezoek.
B. De meerwaarde van het bezoek in relatie tot de eerdergenoemde doelen.
C. Gelijksoortigheid. Als wij tien aanvragen ontvangen voor een bezoek aan
dezelfde conferentie, dan wordt niet elke aanvraag gehonoreerd.
D. Geografisch spreiding over het Koninkrijk der Nederlanden. Er wordt op gelet dat
niet alle aanvragen uit dezelfde regio of stad komen. Mocht dit het geval zijn,
dan hebben andere regio’s en steden de voorkeur.
E. Europese spreiding. Er wordt rekening gehouden met spreiding van
bestemmingen in Europese landen.
F. Spreiding erfgoeddisciplines. Er wordt gewaakt voor een goede diversiteit in
erfgoeddisciplines. Dit betekent dat als wij veel aanvragen ontvangen vanuit een
bepaalde erfgoeddiscipline, andere erfgoeddisciplines de voorkeur hebben.
DutchCulture behoudt zich het recht om een verzoek te weigeren. Tegen de uitslag kunt
u geen bezwaar maken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u in contact treden met
heritagedesk@dutchculture.nl.

Aanvragen
Een aanvrager dient het aanvraagformulier voor de Reiskostenregeling in te vullen op de
website van DutchCulture.
Voor de voucher kan doorlopend worden aangevraagd tot de middelen op zijn. Een
aanvraag kan niet later dan vier weken voor vertrek worden ingediend.

Werkwijze
De aanvraag wordt intern beoordeeld door DutchCulture. De uitslag wordt binnen tien
dagen schriftelijk gecommuniceerd.
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Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, wordt 100% van de reiskostenvoucher uitbetaald.
Na de reis wordt men verzocht om een evaluatie in te vullen over het resultaat van het
bezoek en op de verwachte doelen zijn behaald.
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