FORMAT PROJECTPLAN Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië #3
evenement
Hier gaat u in op de context waarin presentatie/deelname plaatsvindt zoals het programma, thema,
doelgroep/publiek en eventueel de line-up.

1. Welke curator of partij heeft u uitgenodigd en waarom? Hoe verhoudt zich de
presentatie tot het thema van de biënnale FREESPACE? (max. 200 woorden)
Voeg de uitnodiging toe. Dit kunt u doen in het scherm waar u bijlagen kunt
uploaden.
2. Op welke locatie in Venetië vindt uw presentatie plaats? (max. 100 woorden)
3. Beschrijf de directe context waarin uw presentatie plaats vindt. Is deze
bijvoorbeeld onderdeel van een grotere geheel, zoals een tentoonstelling in
het hoofdprogramma of landenpaviljoen? (max. 200 woorden)
4. Draagt de uitnodigende partij (financieel of in natura) bij? Zo ja, beschrijf deze
bijdrage van de uitnodigende partij. N.B. in de uitnodiging dient deze
toezegging terug te komen. (max. 100 woorden)
5. Wat is de doelgroep/publiek? Wat verwacht u dat dit bereik voor uw praktijk
oplevert? (max. 100 woorden)

persoonlijke motivatie
Hier omschrijft u uw persoonlijke motivatie voor deelname.

6. Vindt de presentatie/deelname plaats naar aanleiding van een project dat
eerder door het fonds is ondersteund? Zo ja, welke? (max. 100 woorden)
7. Hoe sluit het project dat u presenteert aan bij de context van de uitnodiging?
(max. 200 woorden)

plan van aanpak
De voorgenomen presentatie/activiteiten en het plan van aanpak

8. Beschrijf in het kort het project /ontwerp/onderzoek dat u presenteert. (max. 200
woorden)

9. Beschrijf in het kort de presentatievorm (bijvoorbeeld tentoonstelling,
workshop, lezing, performance, spreker bij symposium). (max. 200 woorden)
10. Wat is de opzet van uw presentatie? Voeg eventueel schetsen of
beeldmateriaal toe. Dit kan in het scherm waar u de bijlage kunt uploaden.
(max. 100 woorden)

11. Betrekt u andere partners dan uitnodigende partij bij uw presentatie? Zo ja,
geef dan een korte omschrijving van deze partij en de rol binnen de
presentatie. (max. 100 woorden)
12. Geef een beknopte planning. (max. 100 woorden)
13. Is er andere relevante informatie die u bij uw aanvraag wilt vermelden? (max.
100 woorden)

begroting
Per aanvraag is een bijdrage van maximaal € 2.500 beschikbaar. In de begroting dienen alleen kosten
voor reis, accommodatie, transport en presentatie/communicatie/ locatiehuur opgenomen te worden.
In de begroting zijn zowel de kostenposten als de dekking opgenomen. Alle kosten dienen bij de
verantwoording van de subsidie onderbouwd te worden met facturen en/of bonnen.

Modelbegroting
kosten
reiskosten
accommodatie
transportkosten
presentatiekosten
kosten voor projectgerelateerd drukwerk,
locatiehuur, presentatiematerialen, etc.

bedrag
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00

totale kosten

€ 5.750,00

dekking, uitsluitend voor bovenstaande kosten
bijdrage uitnodigende partij
eigen bijdrage
andere financiers
totaal dekking

€ 2.000,00
€ 600,00
€ 750,00
€ 3.350,00

subsidiebehoefte* (= totale kosten - totaal
dekking)

€ 2.400,00

* de subsidiebehoefte mag maximaal € 2.500 bedragen

communicatie
Beschrijf hier kort en bondig hoe u aandacht besteedt aan de communicatie en/of presentatie van uw
project.

14. Beschrijf welke communicatiemiddelen je inzet en op welke manier. En welke
communicatiemiddelen zet de uitnodigende partij in? (max. 100 woorden)
15. Op welke manier wordt het fonds vermeld tijdens de presentatie? (max. 100
woorden)

