Aanvraagformulier subsidie inwonersinitiatieven
(eenmalige subsidie)

Doelstelling subsidie:
•

Het ondersteunen van ontwikkeling en realisering van projecten en activiteiten van inwoners van de gemeente
Raalte voor:

•

Ontwikkeling en realisering van initiatieven ter bevordering van de sociale leefbaarheid in een wijk en/of dorp.

De voorziening / initiatief heeft tot doel de leefbaarheid, de sociale of economische samenhang en/of de veiligheid van
een wijk, buurt of dorp te verbeteren.
1.

Gegevens organisatie
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel*
* Indien de aanvraag door een stichting of vereniging wordt ingediend

IBAN (International Bank Account Number)
2.

Gegevens bevoegde aanvrager(s)*
* Degenen die volgens uw statuten, stichtingsakte of reglement deze aanvraag mogen doen.
Aanvrager 1
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Bestuursfunctie
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanvrager 2
Naam
Adres

Aanvraagformulier subsidie inwonersinitiatieven
(eenmalige subsidie)

Postcode en woonplaats
Bestuursfunctie
Telefoonnummer
E-mailadres
Lees op de laatste pagina de aanvullende voorwaarden goed door en voeg bij uw aanvraag de gevraagde
documenten toe.
3.

4.

Omschrijving van het project / activiteit
a.

Naam van het project / activiteit

b.

Wat is de doelstelling van het project

Subsidiebedrag

Wat is de hoogte van het gevraagde bedrag?
(De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 5.000,-.)
5.

Ondertekening
Datum
Handtekening aanvrager 1

Het ondertekende aanvraagformulier kunt u sturen aan:

Handtekening aanvrager 2

Gemeente Raalte
Postbus 140
8100 AC Raalte

Aanvraagformulier subsidie inwonersinitiatieven
(eenmalige subsidie)

Aanvullende stukken bij aanvraag
Voor het in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag verzoeken wij u de volgende documenten mee te sturen:
1.
2.

Activiteiten-/Projectplan
Projectbegroting en dekkingsplan

Aanvullende voorwaarden
Alleen eenmalige kosten voor het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van de activiteit/project/voorziening
komen voor subsidie in aanmerking. Structurele kosten met betrekking tot het in stand houden van de voorziening
na realisatie, exploitatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.
-

-

De activiteit / het project draagt bij aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het
betreffende dorp of de betreffende buurt;
Er is aantoonbaar draagvlak van een brede groep inwoners;
De subsidie mag niet ten goede komen aan een besloten groep, het initiatief dient een algemeen belang;
De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk /
zelfredzaamheid en/of locatie en/of materialen;
Alleen eenmalige kosten voor het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van de
activiteit/project/voorziening komen voor subsidie in aanmerking. Structurele kosten met betrekking tot het
in stand houden van de voorziening na realisatie, exploitatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in
aanmerking.
Er is in het plan aangegeven hoe de initiatiefnemer de financiële duurzaamheid van het initiatief zal
waarborgen na afloop van de subsidie, zoals beheer en onderhoud. Advies hierover kan onderdeel vormen
van de aanvraag voor subsidie;
De voorziening of de realisatie ervan mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid;
Kosten voor buurtfeesten, consumpties e.d. komen niet in aanmerking voor deze subsidie;
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project / de realisatie van de activiteit.

Wijze van verdeling
Subsidieaanvragen worden afgehandeld op volgorde van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.
Grondslagen subsidieberekening:
•
•

De subsidiebijdrage is maximaal € 5.000,--;
De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten.

Inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.
De Algemene Subsidieverordening Gemeente Raalte en de daarbij behorende Subsidieregeling zijn van toepassing.

