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Tussenkomst voor
internationale uitwisselingen
Met de tussenkomsten voor internationale uitwisseling
ondersteunt de Vlaamse overheid de competentieontwikkeling
en het vakmanschap van cultureel-erfgoedwerkers zoals
onderzoekers, curatoren, publiekswerkers en restauratoren.
Via de subsidielijn krijgen medewerkers van erkende of
gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties de kans om in
het buitenland voor een langere periode werk- en leerervaring
op te doen.

Welke initiatieven komen in aanmerking?
U kunt als medewerker van een erkende of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie een tussenkomst voor
een internationale uitwisseling aanvragen om u te herbronnen, u in te werken in internationale ontwikkelingen,
afstand te nemen van de dagelijkse werking en nieuwe inzichten op te doen.
Doel van de internationale uitwisseling is om voor een langere periode in een internationale context ervaringen
uit te wisselen en te ‘leren op de werkvloer’. De uitwisseling komt de competenties van medewerkers ten goede
en versterkt de cultureel-erfgoedorganisatie.
Kosten die geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen zijn onder andere transport, verblijf of inschrijvingsgeld.

Welke initiatieven komen niet in aanmerking?
Een eenmalige of kortstondige deelname aan bijvoorbeeld internationale conferenties of
netwerkmomenten zonder actieve bijdrage komen niet in aanmerking. Het is de basisverantwoordelijkheid van
de cultureel-erfgoedorganisatie als werkgever om dat soort initiatieven mogelijk te maken voor haar personeel.
Internationale uitwisselingen voor academisch onderzoek komen niet in aanmerking.

Wie kan een tussenkomst aanvragen?
•
•

Uw organisatie moet beschikken over een kwaliteitslabel of een werkingssubsidie ontvangen op basis
van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017;
U moet structureel tewerkgesteld zijn bij de aanvragende organisatie.
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Wanneer vraagt u de tussenkomst aan?
U kunt de tussenkomst voor een internationale uitwisseling continu aanvragen, uiterlijk twee maanden voor
de start van het initiatief. Als u de aanvraag minder dan twee maanden voor de start van het initiatief indient,
moet u daar een adequate motivering voor geven.

Hoe vraagt u de tussenkomst aan?
U dient de aanvraag in via de online-applicatie KIOSK: https://cjsm.be/kiosk.
Let op: om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u een account nodig. Maak het account tijdig aan.

Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag behandeld?
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media toetst uw aanvraag aan de volgende criteria:
•
•
•

de meerwaarde voor de cultureel-erfgoedorganisatie op het vlak van competentieontwikkeling en
netwerking rond cultureel-erfgoedwerking;
de wijze waarop de opgedane kennis en ervaring in de eigen cultureel-erfgoedorganisatie en met het
cultureel-erfgoedveld gedeeld zullen worden;
de redelijkheid van de begrote kosten.
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Het departement bezorgt de minister een advies over uw aanvraag. De minister neemt een beslissing in de
maand die volgt op de maand waarin u de aanvraag hebt ingediend.

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag?


PROJECTENDATABANK

Ter inspiratie vindt u in de projectendatabank van FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, een overzicht
van de toegekende tussenkomsten: https://faro.be/projectendatabank.


MEER INFORMATIE

Meer informatie over de projectsubsidie vindt u op onze website.
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met het team Kunsten en Cultureel Erfgoed van het Departement
Cultuur, Jeugd en Media, op het nummer 02 553 68 42.
Voor technische vragen over KIOSK neemt u contact op met de helpdesk: kiosk@vlaanderen.be

Belangrijk: deze folder is informatief en heeft geen bindende rechtskracht.
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