Voorwaarden
projectaanvragen
sociaal culturele gelden

Stichting ter exploitatie van naburige rechten

BASISREGELING

REGIONALE POPREGELING

- Een project dient aangeslotenen van Sectie Performers in brede
zin ten goede te komen;
- Voor toewijzing komen alleen projecten in aanmerking met een
brede landelijke uitstraling;
- Aanvragen van privépersonen komen in beginsel niet in aanmerking;
- Naast de bijdrage van Sectie Performers dient er in beginsel uit
andere bronnen minimaal 50% van het budget gefinancierd te
worden;
- Een aanvraag dient voorzien te zijn van een projectomschrijving
inclusief planning en een heldere begroting inclusief dekkingsplan;
- Toewijzing geschiedt onder de voorwaarde dat er binnen 12
maanden na beëindiging van het project een correct financieel
en inhoudelijk eindverslag wordt bijgesloten bij de eindafrekening; bij projecten waar € 20.000,- of meer is toegekend dient
het financiële en inhoudelijke verslag vergezeld te gaan van een
accountantsverklaring. Als genoemde bescheiden niet binnen
15 maanden door Sena zijn ontvangen wordt bij projecten van
€ 10.000,- of meer het totale subsidiebedrag teruggevorderd
bij de organisator. Daarnaast wordt de betreffende organisatie
op een lijst geplaatst van organisatoren die niet meer in
aanmerking komen voor een SoCu-bijdrage. Bij bedragen onder
de € 10.000,- wordt het restbedrag niet meer uitbetaald; de
betreffende organisatie komt niet meer voor een SoCu-bijdrage
in aanmerking;
- Sena dient als financieel ondersteuner optimaal zichtbaar te
zijn. De aanvrager dient in zijn aanvraag te formuleren hoe de
exposure van Sena gerealiseerd wordt;
- Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, met inachtneming van een termijn van vier maanden
voor aanvang van het project;
- Aanvragen dienen bij Sena te worden ingediend, ter attentie van
de Sena Sectie Performers van de Raad van Aangeslotenen, als
één PDF-bestand naar sociaalcultureel@sena.nl;
- Bij aanvragen dient de verhouding tussen de gages en de onkostenvergoeding voor de musici en de overige organisatiekosten in balans te zijn. In beginsel dient binnen een project een
minimumgage aan de optredende musici te worden uitbetaald
van €265,- per muzikant*. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer dit in de aanvraag voldoende gemotiveerd
wordt (bijvoorbeeld in het geval van zeer grote bezettingen of
educatieve projecten);
- Besluiten over honorering of afwijzing van aanvragen door de
Sena Sectie Performers zijn definitief.

De voorwaarden van de Basisregeling zijn ook op de aanvragen
binnen de Regionale Popregeling van toepassing tenzij hier in
het navolgende van wordt afgeweken.
- De regionale popregeling is ingesteld voor projecten die ten
minste een brede regionale (d.w.z. minimaal provinciale)
uitstraling hebben;
- In totaal is er een budget van € 180.000 per jaar beschikbaar
voor de Regionale Popregeling.
- Per aanvraag kan er niet meer dan € 15.000,-- worden
aangevraagd.
De Sena Sectie Performers behoudt zich het recht voor om
bovenstaande voorwaarden en criteria te allen tijde te wijzigen
en/of aan te vullen.

*met ingang van 1 januari 2022 gaat de gagenorm omhoog naar
€270,- per muzikant. Dit geldt ook voor aanvragen die in 2021
gedaan worden en uitgevoerd worden in 2022
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