Check hier of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie:
Vinden de activiteiten plaats in een dorpshuis, buurthuis of soortgelijk gebouw en
moet het gebouw daarvoor worden
aangepast?

ja

Lees verder over onze subsidieregeling
voor gemeenschapsvoorzieningen op
www.gelderland.nl/aanpassingengemeenschapsvoorziening

nee
Bent u een groep van vijf of meer personen,
een stichting of een vereniging?

nee

ja
Organiseert u activiteiten?

nee

Algemene zaken als een ontmoetingsruimte,
een app of een website subsidiëren we niet.

ja
Organiseert u de activiteiten voor een groep
mensen in uw buurt, wijk of dorp?

nee

ja
Gaat het om nieuwe activiteiten?

nee

Wij subsidiëren geen vrijblijvende ‘inloopbijeenkomsten’. En ook geen individuele
hulpverlening of belangenbehartiging.
Wij subsidiëren alleen activiteiten die nog
niet zijn gestart.

ja
Organiseert u de activiteiten gedurende
een langere periode?

nee

Wij subsidiëren geen eenmalige activiteiten
of jaarlijkse evenementen; ook geen dorpsfeesten, optochten, braderieën en dergelijke.

nee

Wij subsidiëren geen beheer en onderhoud
van onroerend goed en ook geen opstartkosten
van een stichting of vereniging.

nee

Wij subsidiëren maximaal 75%. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000.
Voor kleinere bedragen kunt u mogelijk bij
fondsen en/of uw gemeente terecht.

ja
Komen de kosten direct voort uit de
activiteiten?
ja
Liggen de kosten waarvoor u subsidie
aanvraagt tussen €13.333 en €33.333?
ja
Kunt u aantonen dat er behoefte is aan de
activiteiten?

nee

ja
Ja, uw initiatief lijkt in aanmerking te komen
voor subsidie. Om u te helpen met een goede
subsidieaanvraag gaan we graag met u in
gesprek. We raden u aan van deze mogelijkheid
gebruik te maken. Ga hiervoor naar:
www.gelderland.nl/bewonersinitiatief

Helaas, uw initiatief komt niet in aanmerking
voor subsidie. U kunt mogelijk wel kosteloos advies
krijgen van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland bij
het opstarten van uw initiatief.
U kunt hen bereiken via:
vraag@leefbaarheidgld.nl

Berg en Dal: eerst konden ouderen die ‘in het dal’ wonen de activiteiten in het dorpshuis ‘op de berg’ niet bereiken;
nu worden ze met regelmaat door vrijwilligers in een elektrische Toek Toek gebracht en gehaald.

Voorbeelden die WEL kans maken op subsidie:

Voorbeelden die GEEN kans maken op subsidie:

• Een theaterstichting, een vluchtelingen
organisaties en een bibliotheek hebben een plan
bedacht om nieuwe inwoners onderdeel te laten
worden van de dorpssamenleving. Ze willen
wekelijkse bijeenkomsten organiseren waar de
nieuwe inwoners en de huidige dorpelingen
aan een aantal theatervoorstellingen werken.
Ze maken daarbij kosten voor de huur van een
ruimte, de inhuur van een professionele
regisseur en de aanschaf van materialen voor het
decor en kostuums. Voor iedereen die mee wil
doen is plek: als decorbouwer, als acteur of door
het verzorgen van de koffie na afloop van de
bijeenkomsten.

• Een groep inwoners wil graag dat het verwaarloosde terreintje in hun buurt wordt opgeknapt
zodat jong en oud elkaar meer ontmoet. Ze
willen er de buurtbarbecue houden en een
podium realiseren waar de muziekvereniging en
de toneelclub kunnen optreden. Dit plan komt
NIET in aanmerking voor subsidie. Het gaat hier
om eenmalige activiteiten en vrijblijvende
ontmoetingen.
De groep deelnemers wisselt steeds en ze gaan
niet gedurende langere tijd samen dingen doen.

• Een groep buurtbewoners ziet dat steeds meer
ouderen in hun wijk de deur niet meer uit-
komen. Ze willen daarom eens per twee weken
een gezamenlijke maaltijd organiseren.
Vrijwilligers halen de ouderen op, samen
bereiden ze de maaltijden voor en na afloop doen
ze nog een spelletje. Ze maken daarbij kosten
voor aanpassing van de huidige keuken en de
aanschaf van kookspullen.
• Een groep buurtbewoners maakt samen een plan
voor het realiseren van een ontmoetingsplein
met speelplaats. Ze organiseren een ontwerp
middag met kinderen uit de buurt. Daarna komt
er iedere maand een werkdag waarop buurtbewoners samen bouwen. Ze maken kosten voor
bouwmaterialen en beplanting en de inhuur van
een professioneel ontwerpbureau.

• Een groep buurtbewoners wil op een deel van het
plein in hun buurt een natuurspeelplaats laten
aanleggen die dagelijks door buurt- en schoolkinderen zal worden gebruikt. De lokale
aannemer wil dat voor een vriendenprijs doen.
Dit plan komt NIET in aanmerking voor
subsidie. Het laten aanleggen van een speel–
plaats is geen gezamenlijke activiteit en het
spelen zelf is te vrijblijvend.
• Een organisatie wil vrijwilligers koppelen
aan mensen die behoefte hebben aan contact,
bijvoorbeeld om wekelijks een kopje koffie mee
te drinken. Ze vragen subsidie aan om een app
te ontwikkelen. Deze aanvraag komt NIET in
aanmerking voor subsidie. Een app, een website
of het opzetten van een platform zijn op zichzelf
geen activiteiten, waarbij mensen samen
dingen doen. Ook gaat het hier om individuele
ontmoetingen.

