
ORGANISATIES & KUNSTENAARS - aanvragen van maart 2015

van de 129 door commissie én agentschap positief geadviseerde aanvragen
* kreeg 2 aanvragers méér subsidie dan geadviseerd
* kregen 6 aanvragers het door de commissie/agentschap geadviseerde bedrag
* kregen 42 aanvragers minder dan het geadviseerde bedrag
* kregen 79 dubbel positief beoordeelde aanvragers geen subsidies 61%

door commissie en agentschap geadviseerde totaalbedrag 3.155.100,00 € 
door minsiter van Cultuur toegezegde bedrag 1.343.400,00 € 43%
minder toegezegd dan geadviseerd 1.811.700,00 €- 57%

ORGANISATIES - projectsubsidies - ronde van 15 maart 2015
van de 70 door commissie én agentschap positief geadviseerde organisaties
* kreeg 1 organisatie méér dan geadviseerd (Le Concert Olympique)
* kregen 6 organisaties het door de commissie/agentschap geadviseerde bedrag
* kregen 22 organisaties minder dan geadviseerd (gemiddeld -8.886 euro per organisatie)
* kregen 41 dubbel positieve organisaties geen subsidies (59%)
* werd 1.319.000 euro minder projectsubsidie toegekend dan geadviseerd (56%)

aantal aanvragen 150
ontvankelijke aanvragen 146

positief geadviseerd inhoudelijk én zakelijk 70
voor een bedrag van 2.358.300,00 €     
waarvan ook positief door minister van Cultuur 29 41%
waarvan negatief door minister van Cultuur 41 59%
voor een bedrag van 999.300,00 €        

negatief geadviseerd inhoudelijk en/of zakelijk 76
maar positief door minister van Cultuur 2
voor een bedrag van 40.000,00 €         

geadviseerd bedrag door commissie/agentschap 2.358.300,00 € 
toegekend bedrag door de minister van Cultuur 1.039.300,00 € 44%
verschil 1.319.000,00 €-     56%

daarnaast kregen 4 negatief geadviseerde en 1 positief geadviseerd dossier Lotto-geld (108.000 euro)

KUNSTENAARS - beurzen/projectsubsidies - ronde van 1 maart 2015
van de 59 door commissie én agentschap positief geadviseerde kunstenaars
* kreeg 1 kunstenaar méér dan geadviseerd (Frederik De Wilde)
* kregen 20 kunstenaars minder dan geadviseerd (gemiddeld -4.425 euro per kunstenaar)
* kregen 38 dubbel positief geadviseerde kunstenaars geen subsidies (64%)
* werd 492.700 euro minder aan beurzen en projectsubsidies toegekend dan geadviseerd (62%)

aantal aanvragen 130
ontvankelijke aanvragen 130

positief geadviseerd inhoudelijk én zakelijk 59
voor een geadviseerd bedrag van 796.800,00 €        
waarvan ook positief door minister van Cultuur 21 36%
waarvan negatief door minister van Cultuur 38 64%
voor een bedrag van 294.100,00 €        

negatief geadviseerd inhoudelijk en/of zakelijk 71
maar positief door minister van Cultuur 1
voor een bedrag van 10.000,00 €         

geadviseerd bedrag door commissie/agentschap 796.800,00 €     
toegekend bedrag door de minister van Cultuur 304.100,00 €     38%
verschil 492.700,00 €-        62%


