
 

 

 Fonds voor Cultuurparticipatie 

          www.cultuurparticipatie.nl 

Mogelijkheden erfgoed in andere subsidieregelingen 
Niet alleen in onze specifieke regelingen voor erfgoedparticipatie is ruimte voor projecten rondom erfgoed, maar ook in 

sommige van onze andere subsidieregelingen: 

o Cultuurmakers van Nu 

o Maakruimte voor Cultuur 

o Internationale samenwerking 

o Mediakunst- en erfgoededucatie 

 

Archeologieparticipatie 

Wat doen wij 

Regeling Archeologieparticipatie   

o Doel: meer mensen actief bezig met archeologie in hun vrije tijd  

o Staat open tot en met 26 november 2021 

o Aanvragen: € 1.000 - € 25.000 

o Doelgroep: stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor 

archeologie, -participatie of cultuurparticipatie  

Wat doen anderen 

o Mondriaan Fonds: stimuleringsmaatregel grootschalige 

publiekspresentaties 

o RCE: kennisdeling  

o Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO): onderzoeksprogramma 

 

Immaterieel erfgoed  

Wat doen wij  

Regeling Immaterieel erfgoed  

o Doel: ontwikkelen en doorgeven Immaterieel erfgoed  

o Staat open tot en met 31 juli 2021  

o Aanvragen: € 1.000 - € 10.000 

o Doelgroep: erfgoedinstellingen en erfgoedgemeenschappen, 

verenigingen en stichtingen  

Wat doen anderen 

o Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 

Open Oproep ontwerpers en kunstenaars vernieuwing 

ambachten i.s.m. ambachtslieden 

o KIEN : kennisdeling  

 

 

Erfgoedvrijwilligers 

Wat doen wij 

Regeling Erfgoedvrijwilligers  

o Doel: inzet van erfgoedvrijwilligers -organisaties ondersteunen, 

versterken en deskundigheid bevorderen  

o Staat open tot en met 31 juli 2021  

o Aanvragen: € 1.000 - € 5.000 

o Doelgroep: vereniging of stichting (max. 2 fte) waarin vrijwilligers zich 

inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van erfgoed 

o Ben je geen stichting? Aanvragen via lokale erfgoedorganisatie 

 

 

Creatief gebruik digitaal erfgoed 

Wat doen wij 

Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed   

o Doel: mensen creatief aan de slag met digitale erfgoedcollecties  

o Staat open tot en met 1 oktober 2021 

o Aanvragen: max.  € 50.000 per project 

o Doelgroep: culturele instellingen en erfgoedinstellingen  

Wat doen anderen 

o Mondriaan Fonds: Open Oproep zichtbaar maken digitaal erfgoed 

o Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:  Open Oproep zichtbaar maken 

digitaal erfgoed 

o DEN/NDE: kennisdeling  

 

Vind elkaar in erfgoed 

Verken de Faro-werkwijze 

Wat doen wij 

Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze 

o Doel: erfgoedgemeenschappen aan zet (Erfgoedparticipatie in lijn met Verdrag van Faro 

bevorderen) 

o 3 aanvraagrondes tot en met 30 juni 2021 (laatste ronde) 

o Ontwikkelsubsidie: € 1.000 – 7.500 

o Participatiesubsidie: € 1.000 – 25.000 

 

Wat doen anderen 

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Programma Faro): kennisdeling 

Immaterieel erfgoed 

in stedelijke context 

Wat doen wij 

Regeling Immaterieel erfgoed  

o Doel: verbindingen met elkaar aangaan in stad, wijk of buurt 

door beoefening en delen van immaterieel erfgoed  

o Staat open tot en met 31 juli 2021  

o Aanvragen: € 2.500 - € 50.000 

o Doelgroep: cultuur- of erfgoedorganisaties, 

erfgoedgemeenschappen, erfgoedvrijwilligers, 

maatschappelijke organisaties 

https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/cultuurmakers-van-nu.html
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/maakruimte-voor-cultuur.html
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/internationale-samenwerking.html
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/mediakunst--en-erfgoededucatie.html
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/1/archeologieparticipatie
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/immaterieel-erfgoed.html
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/17/erfgoedvrijwilligers
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/4/creatief-gebruik-digitaal-erfgoed
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/24/vind-elkaar-in-erfgoed-verken-de-faro-werkwijze
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/24/vind-elkaar-in-erfgoed-verken-de-faro-werkwijze
https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/immaterieel-erfgoed.html

