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Strategische Beurzen Topsector Creatieve Industrie 
 

Binnen de topsector Creatieve Industrie zijn strategische beurzen een essentieel 
middel om de sector top of the bill te houden én relevante ontmoetingen te 
faciliteren. Een inhoudelijk relevant programma, ingestoken op maatschappelijke 
innovatie thema’s geënt op bij voorkeur lokale vraag is hierin de aanpak die wij 
hanteren. De Topsector Creatieve Industrie heeft, i.s.m. met onze publieke en 
private netwerkpartners, een achttal prioriteitslanden benoemd: België, Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Arabische Emiraten, China en Verenigde 
Staten. Binnen deze prioriteitslanden is een focus aangebracht. Dit betekent dat de 
landen Duitsland, Verenigde Staten en China in de uitvoering van dit programma 
onze prioriteit en aandacht hebben. Creative Holland coördineert het strategische 
beurzenprogramma en ziet toe op het zo effectief mogelijk uitvoeren van dit format in 
de praktijk.  
 
 

Aanpak en werkwijze SBP 2020-2022 
 
Vier meerjarenbeurzen voor Topsector Creatieve Industrie 
Voor het effectief en duurzaam inzetten van het SBP vanaf 2020 en om een zo’n 
optimaal mogelijk resultaat te bereiken kiest de topsector ervoor vanaf 2020 een 
viertal beurzen meerjarig (voor een periode van 2 jaar) te ondersteunen.  
 
Dit zijn beurzen die hun effectiviteit vanuit economisch of/en cultureel 
handelsperspectief ruimschoots bewezen hebben en zowel door publieke als private 
actoren als leidend en het meest relevant beschouwd worden.  Het gaat om 
onderstaande beurzen en toegewezen gelden per jaar: 
 

1. South by Southwest – Austin, Texas. (Focusland Verenigde Staten, 
belangrijke internationale hub, interdisciplinair en intersectoraal, 
innovatiethema’s leidend). 

€ 40.000  
2. Gamescom – Keulen. (Focusland Duitsland, belangrijke internationale hub, 

zet effectief en duurzaam in op handelsbevordering) 
€ 40.000  
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3. Cannes Lions – Cannes. (Prioriteitsland Frankrijk, belangrijke internationale 
hub, interdisciplinair en intersectoraal, innovatiethema’s leidend, zet 
duurzaam in op handelsbevordering). 

€ 30.000   
4. Salone Del Mobile – Milaan. (Missieland Italië, belangrijke internationale hub, 

interdisciplinair en intersectoraal, innovatiethema’s leidend, zet duurzaam in 
op culturele doelstellingen) 

€ 40.000  
 
De verdeling van de gelden voor bovenstaande strategische beurzen staan voor de 
komende twee jaar vast. De aanvragende partij die aanspraak kan maken op de 
gelden niet. Dit betekent dat in 2019 elk consortium een aanvraag voor 2 (periode 
2020-2022) jaar bij ons in kan dienen.  
 
Experiment blijft voor de Topsector Creatieve Industrie belangrijk 
Daarnaast wil het topteam het mogelijk maken om te blijven experimenten met deze 
gelden. Daarom blijven wij ook ondersteuning bieden aan nieuwe of vernieuwende 
inzendingen van consortia, branches en/of vakbeurzen. Deze beurs kan ook in 
Nederland plaatsvinden. Dit doen wij de komende twee jaar middels het uitreiken 
van een zogenaamde ‘wildcard’, deze ook ter waarde van € 50.000 euro.  
 
 
 
 
 

 
Open Call: Indienen voorstel 

Consortia die aanspraak zouden willen maken op de strategische beurzen gelden 
voor de vier gekozen beurzen of de wildcard kunnen hun voorstel indienen bij 
Creative Holland (via femke@creativeholland.com). Wij ontvangen graag voor 
vrijdag 4 oktober een 2-pager met een projectvoorstel met de volgende informatie: 
 

• Informatie over het consortium en te betrekken partijen. 
• Informatie over waarom de beurs van meerwaarde is voor de aanvrager.  
• Waarom deze aanvrager relevant is voor de Nederlandse creatieve industrie 

en voor de desbetreffende beurs. 
• Welk thema de programmering kent en hoe dit acteert op vraag en tevens 

mogelijkheid biedt aan verschillende disciplines om zich te presenteren. 
• Hoe de partij aansluiting vindt bij het missiegedreven innovatiebeleid van het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
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• Hoe de partij tactisch vormgeeft aan het uitgangspunt dat de Nederlandse 
aanwezigheid gebaseerd moet zijn op een innovatiethema wat inspeelt op 
lokale vraag.  

• Een beknopte begroting en dekkingsplan waarin ook duidelijk wordt hoe de 
overige kosten gedekt gaan worden. (De subsidie is maximaal 60% van de 
totale kosten van de gehele collectieve activiteit)  

De ontvangen projectvoorstellen zullen worden voorgelegd aan het Topteam 
Creatieve Industrie waarna zij tot een uiteindelijk advies komen aan het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Zij zullen aan de hand van het advies de strategische 
beurzen gelden beschikbaar stellen.  
 
Let wel, de partijen die een positief advies hebben mogen ontvangen vanuit 
Topsector Creatieve Industrie, dienen tevens een uitgebreide aanvraag in te dienen 
bij RVO.  
 
Wij nodigen potentiele aanvragers dan ook bij deze van harte uit om een aanvraag in 
te dienen. Binnen zes werkweken wordt uitsluitsel gegeven over de verdeling.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Creative Holland 
Femke Blok en Simone van Bennekom 
Dagelijkse leiding & Business Development 
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Voorwaarden 

Hieronder vind je de voorwaarden Strategische Beurzen Programma topsector 
Creatieve Industrie.  
De algemene voorwaarden van zowel de RVO als Creative Holland blijven voor het 
uitreiken van de wildcard hetzelfde. 
 
Voorwaarden Creative Holland (geldt zowel voor 2- jaren aanvragers als voor 
aanvragers van de Wildcard) 

• Evenement of beurs dient plaats te vinden in een focus-, prioriteitsland, óf 
betreft een internationale hub. 

• Evenement of beurs dient interdisciplinair, intersectoraal te zijn  
• Aanvragende partij moet aansluiting hebben bij missiegedreven 

innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
• Uitgangspunt van de Nederlandse aanwezigheid is een innovatiethema 

gebaseerd op lokale of internationale vraag 
• Vermelding Creative Holland in alle communicatie uitingen 
• Elke aanvraag beslaat een bedrag van maximaal € 40.000 euro (inclusief 

BTW), met uitzondering van de ‘wildcard’ waar een bedrag van € 50.000 euro 
(inclusief BTW) voor gereserveerd is.  

Voorwaarden RVO 

• Het beschikbare budget per topsector bedraagt max. € 200.000,- per jaar 
(inclusief BTW) 

• Subsidie kan alleen worden verstrekt voor activiteiten die worden 
aangevangen na indiening van de aanvraag  

• Activiteit maakt deel uit van de meerjarenstrategie van een topsector 
• De subsidie is maximaal 60% van de totale kosten van de gehele collectieve 

activiteit 
• Activiteit richt zich uitsluitend op de collectieve ondersteuning van een sector 
• Een activiteit kan instrumenten bevatten als een netwerklounge op een 

internationale vakbeurs, een seminar met netwerkactiviteiten of het 
ontwikkelen van promotiemateriaal (film, digitaal of papier). De mogelijke 
activiteiten zijn dus breder dan alleen een paviljoen op een strategische 
beurs. 

• Ondersteuning van individuele bedrijven is uitgesloten 
• De incidentele subsidie dient aangevraagd te worden door een organisatie 

(rechtspersoon) die zich inzet voor collectieve netwerkactiviteiten voor de 
topsector in het buitenland, bijvoorbeeld een TKI. Het dient daarbij duidelijk te 
zijn dat deze organisatie het best geschikt is om deze netwerkactiviteit voor 
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de betreffende topsector te organiseren, juist omdat deze organisatie al een 
groot netwerk in de topsector heeft; 

• Op de subsidie zijn de Europese staatssteunregels van toepassing. Voor het 
al dan niet voldoen aan de Europese steunregels is het onderscheid tussen 
‘netwerkactiviteiten’ (subsidiabel) en ‘economische activiteiten’ (niet-
subsidiabel) belangrijk.  

• Voor de gesubsidieerde organisatie is het mogelijk om zaken of diensten in te 
kopen bij derden. Als de gesubsidieerde organisatie voor een project voor 50 
procent of meer afhankelijk is van overheidssteun, moet dit gebeuren volgens 
de Europese aanbestedingsregels.  

Achtergrond SBP-regeling 
  
SBP programma t.b.v. handelsbevordering internationaal 
Ter ondersteuning van de internationaliseringsagenda van de topsectoren kent het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken het programma Strategische Beurzen, uitgevoerd 
door het agentschap RVO. Middels dit programma wordt op voorschrijven van de 
topsector de Nederlandse aanwezigheid op relevante internationale (business to 
business) platforms ondersteund. Hierbij dient het een collectieve Nederlandse 
inzending te betreffen waarbij wordt beoogd de sector in zijn geheel te promoten. Dit 
vergroot de kansen en zichtbaarheid voor de individuele Nederlandse bedrijven. De 
ondersteuning is enkel aanvullend aan de eigen inbreng, daartoe behoort 
financiering, programmering, coördinatie en matchmaking. 
 
 
Wijziging Strategische Beurzen Programma (SBP) vanaf 2019. 
Met ingang van 1 januari 2019 is het Strategisch Beurzen Programma gewijzigd. 
Topsectoren kunnen voor jaarlijks terugkerende beurzen een meerjarige afspraak 
voor ondersteuning maken. Ook blijft het mogelijk om voorstellen in te dienen op 
incidentele vakbeurzen en activiteiten los van vakbeurzen.  
	

	


