
REGLEMENT I.H.K.V. RELANCE: 

DIGITALE TRANSFORMATIEPREMIE FILMORGANISATIES 

3 mei 2021 

 

Algemeen 

In het kader van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” neemt de Vlaamse Regering 

ondersteunende maatregelen voor de heropstart van de audiovisuele en gamesector. Concreet 

ontvangt het VAF voor zowel het Filmfonds (beleidsdomein Cultuur) als het 

Mediafonds/Gamefonds (beleidsdomein Media) 10 miljoen euro, gespreid over 2021 en 2022. 

Vanuit het VAF/Filmfonds is 1 miljoen bestemd voor VAF/Publiekswerking. Hiervan wordt 

150.000 euro ingezet als Digitale Transformatiepremie, ter ondersteuning van de digitale groei 

van de filmorganisaties.  

Wat? 
 
De Digitale Transformatiepremie moet aan de filmorganisaties de mogelijkheid geven om een 
significante verhoging van hun digitale maturiteit te realiseren en zich zo klaar te maken voor de 
toekomst. Mogelijke projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn bv. de 
innovatieve uitbouw van de bestaande eigen online kanalen, de ondersteuning en begeleiding bij 
innovatietrajecten, de inzet van digitale technologie bij hybride evenementen, de uitbouw van 
streamingsmogelijkheden als aanvullend verdienmodel etc.  

Voor wie? 

Enkel Grote Organisaties met Internationale Uitstraling en Structurele Werkingen, waaraan door 

het VAF meerjarige steun werd toegekend voor de periode 2020-2023, komen in aanmerking voor 

de Digitale Transformatiepremie. 

 

Criteria 

 

Aanvraagdossiers moeten zich positioneren tegenover volgende criteria: 

- het project omvat producten, diensten of processen, met het oog op wijzigingen in het 

bestaande verdien- of organisatiemodel  

- het project zet in op een slim gebruik en beheer van data, met het oog op het aantrekken 

van meer of ander publiek 

- het project is duurzaam en wordt ontwikkeld voor langdurig gebruik 

- het project is technisch haalbaar en praktisch uitvoerbaar maar vertoont toch voldoende 
uitdaging en ambitie  



- voor de eerste ronde moet de uitvoering van het project starten tussen 3 mei 2021 en 31 
december 2021. Voor de tweede ronde start de uitvoering van het project tussen 1 januari 
2022 en 31 december 2022. 

- verregaande samenwerking tussen verschillende spelers in het veld wordt nadrukkelijk 
aangemoedigd en zal een positieve invloed hebben op het bepalen van het steunbedrag. 

 
Maximumbedragen 
 
Het totaal beschikbare bedrag is 150.000 euro en wordt verdeeld over twee oproepen, waarvan 
één voor een digitale transformatie in 2021 en één voor een digitale transformatie in 2022. Een 
steunaanvrager kan slechts eenmaal in de periode 2021-2022 een premie van maximaal 25.000 
euro toegekend krijgen. 

Aanvraag, selectiemethode en uitbetaling 

De aanvraag wordt ingediend via MyVAF. Het aanvraagdossier bevat het ingevulde 

aanvraagformulier, een gedetailleerde begroting van het project en een kopie van de raming of 

offerte van de te dekken kosten. De deadline van de indiening van de aanvraag valt op 6 augustus 

2021. 

De goedkeuring van de steun wordt genomen door het bestuur van het VAF binnen de 

budgettaire ruimte van de ter beschikking gestelde middelen en dit tot de uitputting ervan. Na 

ondertekening van de overeenkomst ontvangt de aanvrager 70% van de toegekende steun. Het 

saldo wordt uitbetaald na indiening van het verslag. 

 
Verslaggeving 
 

Uiterlijk eind februari in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag rapporteert de aanvrager 

over de gerealiseerde transformatie. De rapportering geeft een beschrijving van de uitgevoerde 

activiteiten en van de bereikte toename van de digitale maturiteit. Het verslag bevat ook een 

rapportering van de gemaakte kosten. 

Deze documenten zijn in te dienen via MyVAF en bestaan uit een inhoudelijk en een financieel 

onderdeel. Het Fonds heeft het recht om te allen tijde de boekhouding bij de aanvrager m.b.t. 

het project waarvoor steun werd verleend, te controleren indien het dit nodig acht. 

 

 

 

 


