
 

 

Regeling Stimuleringsfonds Piet de Vries 
 
Art. 1 – Begripsomschrijvingen 

- Aanvrager: natuurlijke of rechtspersoon; 
- Stimuleringsfonds Piet de Vries: Bestedingen die het bestuur van de Stichting Piet 

de Vries kan doen met een te creëren fonds ten behoeve van de bevordering van de 
integratie tussen kunst en architectuur; 

- Niet subsidiabele kosten: Kosten die verband houden met exploitatie, huisvesting 
en algemene zaken van de aanvrager. 

 
Art. 2 – Toepassingsbereik en -gebied 

- Deze regeling is van toepassing op het entameren en stimuleren van kleinschalige, 
eenmalige en naar hun aard uiteenlopende projecten gericht op de integratie van 
architectuur, kunst en cultuur. 

- Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking zouden kunnen komen:  
o Feitelijke realisatie van een kunstwerk bij een bouwopdracht; 
o Onderzoeksopdracht gericht op de integratie van architectuur, kunst en 

cultuur; 
o Publicaties op dit gebied; 
o Specifieke bijeenkomst (symposium e.d.) in dit kader. 

- De Stichting Piet de Vries kan zelf ook een aanvraag doen voor een bijdrage uit het 
fonds indien invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het fonds. 

- Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds is dat het 
ingediende voorstel gerealiseerd wordt in Friesland en/of een directe relatie heeft 
met Friesland. 

 
Art. 3 -  Subsidieplafond 

- Er geldt een subsidieplafond van € 20.000 per jaar en per aanvraag een maximum 
van € 5000. 

- De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de aard van de aanvraag, de 
gepresenteerde begroting, de mate waarin invulling wordt gegeven aan de 
doelstellingen van het fonds, de hoeveelheid aanvragen, de beschikbare middelen 
binnen het fonds e.d. Een en ander ter beoordeling door het bestuur van de 
stichting. 

- Stimulering staat voorop, een volledig kostendekkende bijdrage is niet aan de orde. 
- Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

 
Art. 4 – Indienen aanvraag 

- Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend en uiterlijk 2 maanden voordat 
de activiteit wordt gestart of uitgevoerd. De aanvraag kan gestuurd worden naar: 
info@stichtingpietdevries.nl; 

 
Art. 5 – Eisen aanvraag 

- De aanvraag wordt vergezeld van een inhoudelijke toelichting (zie art. 2) en een 
gespecificeerde begroting van de kosten en de vermelding van namen van 
instellingen die ook gevraagd zijn om een bijdrage. 
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