I.

III.

KABINETSBREDE MAATREGELEN
Ondersteuning voor zzp’ers en organisaties zoals de TOGS,
TOZO en NOW.

II.
SECTORSPECIFIEKE MAATREGELEN
I. SPECIFIEKE COULANCEMAATREGELEN
Ten aanzien van bestaande subsidierelaties.
II. SECTORSPECIFIEKE ONDERSTEUNING
€15 miljoen via de rijkscultuurfondsen.

1

AANVULLENDE ONDERSTEUNING
€ 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector

Aanvullende subsidie aan meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen
Doel:

Voor wie:

• Continuïteit waarborgen
• investeren in het nieuwe seizoen
• stimuleren werkgelegenheid

• 70 instellingen in de BIS 2017-2020
• circa 198 instellingen en festivals via de 6 Rijkscultuurfondsen
• € 5 miljoen via het Filmfonds voor filmproducenten

Budget:
Hoe:

Totaal € 153 miljoen:
• € 113 miljoen via OCW
• € 40 miljoen via de Rijkscultuurfondsen

2

Via het ministerie van OCW en de 6 Rijkscultuurfondsen

Opengestelde Monumenten-Lening
Doel:

Voor wie:

• Continuïteit waarborgen
• Instandhouding rijksmonumenten
• Openstelling mogelijk maken

Eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten
Hoe:

Budget:

Via het Nationaal Restauratiefonds

€ 50 miljoen

3

Medefinancieren in de vitale regionale infrastructuur
Doel:

Voor wie:

• Continuïteit waarborgen
• investeren in het nieuwe seizoen
• stimuleren werkgelegenheid

Regionale musea, (pop)podia en filmtheaters die aanvullende
ondersteuning ontvangen van gemeente en/of provincie

Budget:

Totaal € 48,5 miljoen:
• € 29 miljoen voor (pop)podia
• € 16 miljoen voor musea
• € 3,5 miljoen voor filmtheaters

4

Hoe:

Via het Mondriaan Fonds, Fonds Podiumkunsten en het Filmfonds

De Cultuur Opstart Lening
Doel:

Voor wie:

De lening is is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte
activiteiten in de culturele en creatieve sector
Budget:

Hoe:

Via Cultuur+Ondernemen

€ 30 miljoen

5

Privaat gefinancierde ondernemingen die onvoldoende gebruik
kunnen maken van de overige ondersteuningsmiddelen

Inzet voor makers
Doel:

Voor wie:

Ondersteuning voor projecten, werk en opdrachten
Budget:

Totaal € 16,8 miljoen:
• € 11,8 miljoen voor makers in de diverse sectoren
• € 5 miljoen voor Steunfonds Rechtensector

Makers in alle sectoren
Hoe:

• Via de zes Rijkscultuurfondsen
• Via het Steunfonds Rechtensector

Meer informatie op rijksoverheid.nl/corona

