Subsidieaanvraagformulier

REGELING CULTURELE IMPULS
Voor de periode 2019 tot en met 2020 is er bij de gemeente Coevorden en bedrag van in totaal € 63.324
beschikbaar voor activiteiten binnen het beleidsveld cultuur die wij belangrijk vinden. Deze middelen hebben
tot doel het ondersteunen van culturele activiteiten die aansluiten bij de visie Coevorden Verbindt: door
gezamenlijke inspanning en brede betrokkenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen
het verschil kunnen maken voor Coevorden en waarbij ontmoeting en verbinding met lokale inwoners en
organisaties een groot deel van de activiteit uitmaken. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de
activiteit:
Een lokaal initiatief zijn;
Uniek in de gemeente zijn’
Bijdragen aan het vermarkten van de regio;
Het cultuurhistorisch besef van zowel inwoners van de gemeente als van degene die daarbuiten
wonen vergroten.

Houdt u rekening met een aantal belangrijke punten:
a)

Het evenement dient plaats te vinden in de gemeente Coevorden.

b)

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Zie hiervoor de subsidieverordening (ASV
2019 Coevorden) op onze website.

c)

Voor de periode 2019 en 2020 is € 63.324 beschikbaar voor culturele activiteiten.

d)

Gedurende de looptijd van deze regeling kan doorlopend subsidie worden aangevraagd.

e)

U vraagt subsidie aan uiterlijk 8 weken voor aanvang van de start van het project.

f)

De ondergrens voor subsidieverstrekking is € 500.

g)

De gemeente draagt minimaal € 500 tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit,
mits dit niet meer is dan het tekort op de begroting.

h)

Wij nemen alleen een volledig ingevuld en op tijd ingediend formulier in behandeling.

i)

Het college beoordeelt de aanvragen op basis van de regeling Culturele Impuls. Wilt u de gehele
regeling en de Algemene Subsidieverordening Coevorden 2019 lezen, dan kunt u deze inzien op de
website van de gemeente Coevorden.

Stuur het ingevulde formulier met eventueel bijlagen per mail naar info@coevorden.nl onder vermelding
van ‘Aanvraag Culturele Impuls’. Per post kan ook: Gemeente Coevorden, Afd. Economie & Leefomgeving,
Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

1.

Aanvrager

Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Functie binnen de organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
IBAN organisatie:

2.

Bestuurssamenstelling

Naam voorzitter:
Naam secretaris:
Naam penningmeester:

3.

Geef een korte omschrijving van uw activiteit (inhoud, doelgroep, locatie, datum):

4.

Het college beoordeelt uw aanvraag op zes criteria. Wij verzoeken u hieronder te
motiveren in hoeverre uw initiatief aan deze criteria voldoet.

a)

Inhoudelijke kwaliteit:De mate waarop het plan professioneel is (goed doordacht, realistische
doelstellingen, positionering en uitvoering)

b)

Positionering:
De mate waarin de activiteit aansluit bij de visie Coevorden verbindt: door gezamenlijke
inspanning en brede betrokkenheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen het
verschil kunnen maken voor Coevorden;
Hoe ervoor wordt gezorgd dat ontmoeting en verbinding met lokale inwoners en organisaties een
groot deel van de activiteit uitmaken.

c)

Bezoekersbeleving:
De mate waarin de activiteit onderscheidend is wat betreft concept, locatie en/of programmering
ten opzichte van ander lokaal aanbod, dus de mate waarin het uniek is voor onze gemeente.
De wijze waarop de activiteit bijdraagt aan het vermarkten van de geschiedenis van de regio.
Hoe ervoor gezorgd wordt dat het cultuurhistorisch besef van zowel inwoners van de gemeente
als van degene die daarbuiten wonen wordt vergroot.

5.

Begroting

Vul in onderstaand schema de begroting van uitgaven en inkomsten in. U kunt ook een begroting als
bijlage toevoegen.
Let op! De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiale kosten van de activiteit, maar nooit meer
dan de daadwerkelijke kosten.
Inkomsten

Uitgaven
-

€

Eigen middelen

€

-

€

Sponsoring

€

-

€

Fondsen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Tekort (aanvraag subsidie)

€

Totaal

€

Totaal

€

Ruimte voor toelichting op de begroting:

Aangevraagd subsidiebedrag

6.

€

Heeft u bijdragen bij andere organisaties/fondsen aangevraagd? Zo ja, bij welke en
wat is de stand van zaken?

Ondertekening aanvrager
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

