


voor wie? 

bkkc is er voor iedereen die werk maakt van kunst & cultuur

 professionele makers 

 culturele instellingen

maatschappelijke organisaties en bedrijven die bijvoorbeeld willen 

samenwerken met makers / culturele organisaties

 overheidsinstanties



rollen bkkc

• kenniscentrum

• lezingen | masterclasses | expositieruimte | data

• advies

• gesprekken | loopbaanbegeleiding | ondersteuning

• bemiddeling

• netwerkbijeenkomsten | bijeenbrengen van vraag & aanbod

• uitvoerder

• Impulsgeldenregeling 



impulsgeldenprogramma

2017 – 2018 



Doelstelling impulsgelden:

Het stimuleren van initiatieven die een impuls 
geven aan de duurzame ontwikkeling van het 
Brabantse cultuursysteem.



Aanvraag subsidie impulsgelden |  
Subsidiecriteria (a)

• de artistieke kwaliteit van het project is geborgd door ofwel de positie 
van de aanvrager in het culturele veld ofwel het betrekken van 
erkende partijen uit het culturele veld;

• het project draagt bij aan de ontwikkeling die de aanvrager beoogt, 
vanuit de context van het reguliere werk van de aanvrager en is 
daarmee van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem; 



Aanvraag subsidie impulsgelden |  
Subsidiecriteria (b)

• het project is toekomstbestendig op bedrijfseconomisch dan wel 
maatschappelijk vlak, dat wil zeggen dat het is gericht op het 
realiseren van een blijvend effect; 

• het project is consistent in doel, opzet en uitvoering.

Let op: max. 50 % van de kosten van het project kunnen worden gedekt 
uit de impulsgelden. 

Er zijn in 2018 vier indientermijnen 

kijk voor data op www.bkkc.nl



Doelgroep

• makers

• culturele instellingen

• publiekrechtelijke rechtspersonen

• privaatrechtelijke rechtspersonen

• samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde doelgroepen



Verschillende financieringsinstrumenten

• Subsidieaanvraag impulsgelden

• Kennisvoucher: t.b.v. bevordering cultureel ondernemerschap. Ga aan de 
slag met jouw leervraag onder begeleiding van een expert. 80% van de 
kosten voor de expert wordt vergoed. 

• Crowdfunding: werf donateurs voor jouw project via een online 
crowdfundingplatform. 30% bijdrage bij behalen van je streefbedrag. 

• Brabantse Cultuurlening: maakt lenen mogelijk voor initiatieven in de 
culturele sector, tegen relatief lage rente van 3%. 

www.bkkc.nl/financiering



Inspiratie & mooie voorbeelden? 

www.bkkc.nl/projecten



Foto’s van gehonoreerde impulsaanvragen: 
Bio-Art Laboratories; Mantel der Liefde; Sounding Bodies; Langstraat Revisited. 



bkkc en Kunstbalie gaan per 1 juni 2018 samen verder als 
stichting Kunstloc Brabant 

Als één provinciaal kennis- en expertisecentrum zet Kunstloc
Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld: 

cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. 

Ook stimuleert de nieuwe organisatie kruisbestuiving tussen kunst, 
cultuur en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 
bijvoorbeeld leefbaarheid, landschap, economie en zorg.



Wil je meer weten over bkkc, heb je vragen over de 
financiering van jouw project of heb je behoefte 
aan advies? 
Neem contact met ons op!

www.bkkc.nl

www.bkkc.nl/bkkc/wie-is-wie

Marit Oosterom (impulsgeldenprogramma)
Luc Begas (Financiering)

http://www.bkkc.nl/
http://www.bkkc.nl/bkkc/wie-is-wie

