Stimuleringsfonds leefbaarheid
Subsidieaanvraag projecten
De gemeente Coevorden wil creativiteit en burgerkracht inzetten voor het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken van de stad en de dorpen.
Deze doelstelling wil het college van B&W realiseren door het beschikbaar stellen van wijk- en
dorpsbudgetten en het verstrekken van projectsubsidies.
Groepen inwoners, verenigingen en stichtingen gevestigd in de gemeente Coevorden kunnen – al
dan niet in samenwerking - een subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten, die bijdragen aan
het bevorderen van leefbaarheid in de wijken van de stad en de dorpen in de gemeente.
Houdt u rekening met een aantal belangrijke punten:
•
Een project is een eenmalige activiteit, die een looptijd heeft van maximaal 3 jaar.
•
Investeringen in accommodaties en duurzame goederen zijn uitgesloten van subsidie.
•
De vereniging van Plaatselijk belang of wijkvereniging wordt in kennis gesteld van de
subsidieaanvraag. Dit wordt kenbaar gemaakt op het aanvraagformulier.
•
Wij nemen alleen een volledig ingevuld en op tijd ingediend formulier in behandeling.
•
Het college kan een subsidieaanvraag weigeren als deze niet tijdig is ingediend.
•
Als u al met de uitvoering bent begonnen, komt het project niet meer voor een bijdrage in
aanmerking.
•
De gemeente draagt minimaal € 500 en maximaal € 20.000 bij aan de kosten van een project
(max. 75% van de subsidiabele kosten).
•
Het college verleent de subsidie op basis van volgorde van ontvangst tot maximaal het
subsidieplafond is bereikt.
•
Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan het college van
B&W.
Wilt u de gehele subsidieverordening (VUB Coevorden) lezen, dan kunt u deze inzien op de website
van de gemeente Coevorden.
1.

Aanvrager

Naam organisatie
Naam contactpersoon
Functie binnen de organisatie
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
2.

Bestuurssamenstelling

Naam voorzitter
Naam secretaris
Naam penningmeester

1.

Geef een korte beschrijving van uw project.

2.

Beschrijf waarom en hoe uw initiatief bijdraagt aan leefbaarheid en sociale
samenhang in uw dorp of wijk.

3.

Het doel van uw initiatief moet ten goede komen aan een groep inwoners en niet aan
een individueel belang. Voor wie is uw initiatief bedoeld? Hoeveel inwoners kunnen
deelnemen en beschrijf het draagvlak voor het initiatief onder de doelgroep.

4.

Inwoners leveren zelf een aanzienlijke en aantoonbare bijdrage aan het realiseren
van het initiatief of verrichten een andere inspanning die bijdraagt aan een leefbare
wijk of dorp. Welke organisaties en (groepen) inwoners helpen met de organisatie
van het initiatief?

5. Hoe is het beheer en onderhoud na realisatie van uw initiatief geregeld?

6.

Wanneer wilt u het initiatief starten?

7.

Beoogd vervolg
Beschrijf de gewenste toekomst van uw initiatief en beoogde structurele wijze van
financiering.

8.

Heeft u elders subsidie en/of fondsen aangevraagd. Zo ja, bij wie en wat is dat stand
van zaken.

9.

Wat kost uw initiatief?
Geef een begroting van de kosten van uw initiatief voor de duur van een jaar, hoe
deze kosten worden gedekt en welk ondersteuningsbudget u van de gemeente
vraagt.
Let op:
• minimaal 25% cofinanciering is vereist.
• als uw organisatie zelf veel werkzaamheden gaat uitvoeren, dan kunt u
‘zelfwerkzaamheid opnemen in de begroting. Voor elk uur zelfwerkzaamheid kunt
u 25 euro meenemen in de dekking.

Uitgaven
-

Inkomsten
€

- eigen middelen
- fondsen

€

- geraamd tekort
Totaal

€

Totaal

€

Ruimte voor toelichting op de begroting

10. Denkt u dat u nog hulp van professionals nodig hebt? Zo ja. wat voor soort hulp of
van wie?

11.

Subsidiebedrag

Aangevraagd subsidiebedrag: €

12.

Afstemming organisatie voor Plaatselijk belang/wijkvereniging
Als u deze aanvraag invult namens een andere organisatie dan uw dorpsbelangenorganisatie of
wijkvereniging dan dient u deze die organisatie van uw aanvraag in kennis te stellen.
Laat een bestuurslid van de dorpsbelangenvereniging of wijkvereniging hieronder reageren en
tekenen.

Ruimte voor opmerkingen:

Plaats:
Datum:

Handtekening bestuur PB/BSV:

Ondertekening aanvrager
Naam
Datum
Plaats
Handtekening

Stuur het ingevulde formulier met eventueel bijlagen per mail naar info@coevorden.nl onder
vermelding van ‘aanvraag projectsubsidie Stimuleringsfonds leefbaarheid’.
Per post kan ook:
Gemeente Coevorden
Afd. Leefomgeving
Postbus 2
7740 AA Coevorden

