
Tijdelijke Werkbijdrage Productie, Presentatie en Research (PPR) 
Voorbeeld van het aanvraagformulier  
Het online formulier komt beschikbaar van 1 tot en met 5 maart (deadline 23.00 uur) voor ronde 1 
en van 19 april tot en met 23 april (deadline 23.00 uur) voor ronde 2. 
Je kunt het formulier tussentijds opslaan. 
 
Op het aanvraagformulier moet het volgende worden ingevuld: 
 
Kunstenaarspagina 
De adviseurs raadplegen jouw kunstenaarspagina om inzicht te krijgen in je beroepspraktijk. Is je 
kunstenaarspagina up to date? Alleen dan kan de aanvraag in behandeling worden genomen.  
O Mijn kunstenaarspagina is up to date 
 
Contactgegevens  
Hier staan de gegevens zoals die bij ons bekend zijn.  
Kloppen de contactgegevens nog? Pas deze anders eerst aan in je account.  
 
Voornaam: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam:  
Naam zoals op Kunstenaarspagina: hier staat de naam die bij ons bekend is, als je deze wilt wijzigen, 
kan dit via de profielpagina van je account. 
Straat en huisnummer: 
Stad: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer:  
Emailadres: 
  
Soort project 
Hier geef je aan voor welk soort project je een aanvraag doet: 
O Productie   O Presentatie  O Research  
 
Werktitel  
Hier vul je in wat de titel van het project is. 
 
Omschrijving 
Hier geef je een inhoudelijke omschrijving van het project in maximaal 500 woorden.  
 
Startdatum  
Hier vul je de datum in van de start van het project. De startdatum moet in 2021 liggen. 
 
Opleveringsdatum 
Hier vul je de datum in van de oplevering van het project. Deze datum moet voor 15 december 2021 
liggen want dat is de uiterlijke opleverdatum voor deze regeling. 
 
Resultaat 
Geef hier een omschrijving van het verwachte eindresultaat en de manier waarop het werk gedeeld 
zal worden met het publiek in maximaal 500 woorden. 
 
Honorarium 



Vul hier in welk bedrag je aanvraagt. Het bedrag dat per project en per kunstenaar kan worden 
aangevraagd, bedraagt maximaal €2.000,- inclusief productiekosten. Projecten zullen mede worden 
beoordeeld op de tijdinvestering van de aanvrager, gebaseerd op één maand à € 1.500,-. 
 
Begroting 
Geef hier inzicht in de projectkosten (max 300 woorden) 
 
O ik ga akkoord met de voorwaarden van deze regeling zoals die staan beschreven op de 
websitepagina van PPR. 
 
Keuzeknop 
Definitief versturen of Opslaan en later doorgaan 
  



Temporary Work Contribution Production, Presentation and Research (PPR) 
Example of the application form 
  
The online form will be available from March 1 to March 5 (deadline 11 p.m.) for round 1 and from 
April 19 to April 23 (deadline 11 p.m.) for round 2. 
  
You can save the form inbetween sessions. 
   
The following must be completed on the application form: 
   
Artist page 
The advisers consult your artist page to gain insight into your professional practice. Is your artist page 
up to date? Only then can the application be processed. 
O My artist page is up to date 
  
Contact details 
Th form will show your data as it is known to us. 
 Are the contact details still correct? Otherwise, adjust this first in your account. 
  
First Name: 
Last name: 
Name as on Artist page: here is the name known to us, if you want to change it, you can do this in 
your account. 
Street and house number: 
City: 
Postal Code: 
City: 
Phone number: 
E-mail address: 
  
Type of project 
Here you indicate for which type of project you are applying: 
O Production  O Presentation  O Research 
  
Working title 
Here you enter the title of the project. 
  
Description 
Here you describe your project in a maximum of 500 words. 
  
Start date 
Here you enter the date of the start of the project. The start date must be in 2021. 
  
Due date 
Here you enter the date of the completion of the project. This has to be before December 15, 2021 
because that is the latest delivery date for this scheme. 
  
Result 
Describe the expected end result and the way in which the work will be shared with the public in a 
maximum of 500 words. 
  



Fee 
Enter the amount you are requesting.  
The maximum amount that can be requested per project and per artist is € 2,000, including 
production costs. Projects will also be assessed on time investment of the applicant, based on one 
month at € 1,500. 
   
Budget 
Provide insight into the project costs here (max 300 words) 
  
 O I agree with the terms and conditions of this scheme as described on the PPR website page. 
  
 Select 
 Send permanently or Save and continue later 


