‘Criteria Fonds Duurzame Initiatieven in Leusden 2017’

De aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

Criteria voor de aanvrager
1. Alleen inwoners van Leusden en organisaties die gevestigd zijn in Leusden of een
Leusdense afdeling hebben, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat
om een publiek, openbaar initiatief zonder commercieel of particulier belang.
2. Organisaties hebben een rechtspersoonlijkheid zonder winstdoelstelling. Inwoners
hoeven geen rechtspersoon (zoals een stichting) te zijn.
3. De aanvrager verricht zijn activiteiten hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers.
4. De aanvrager toont in het projectplan op overtuigende wijze aan dat activiteiten
aansluiten bij de behoeften in de samenleving.
5. De aanvrager verstrekt naar waarheid de gevraagde gegevens en heeft geen
bezwaar tegen verificatie ervan.
Criteria voor de activiteiten
1. Het moet gaan om activiteiten die aansluiten bij de thema’s uit de dynamische
Duurzaamheidsagenda 2016 – 2030, te weten:
 Energie en duurzaam bouwen (partners van IkWilWatt kunnen voor financiering
contact opnemen met info@ikwilwatt.nl)
 Made in Leusden
 Groen en Duurzame Leefstijl
 Initiatieven ondersteuning
2. Het moet gaan om activiteiten die gericht zijn op Duurzaam Doen:
 Het promoten en aanzetten tot milieuvriendelijk en duurzaam handelen;
 Kennisverspreiding en kennisdelen op thema’s uit de duurzaamheidsagenda.
3. De activiteiten moeten zich richten op:
 de gehele achterban en/of een breed publiek (open staan voor alle inwoners van
Leusden)
 of een schoolactiviteit (met betrokkenheid van één of meerdere scholen)
 of wijkactiviteit (met betrokkenheid van één of meerdere wijkplatforms).
4. De activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben.
5. Het project moet passen binnen wet- en regelgeving.
6. Het project moet doelmatig en doeltreffend uitgevoerd worden. Uit de aanvraag
moet blijken welke activiteit uitgevoerd gaat worden, wat het doel is van de
activiteit, wat het beoogde bereik is en hoeveel geld daarvoor nodig is.
7. Per activiteit kan één keer subsidie worden verstrekt. De activiteit is in principe
tijdelijk van aard, projectmatig en niet structureel. Als de activiteit succesvol is, kan
in de daaropvolgende jaren de financiering herhaald worden, waarbij externe
medefinanciering van de activiteit een steeds groter deel moet uitmaken. Streven is
dat de activiteit op eigen benen komt te staan.
8. De subsidie wordt niet verstrekt voor personele inzet (uren).

9. Subsidiering vindt niet plaats indien het door de aanvrager beoogde doel al in
voldoende mate wordt voorzien door andere Leusdense organisaties.
10. Per activiteit kan maximaal € 500,- worden aangevraagd, dit is inclusief BTW. Totaal
kan een organisatie/bewoner maximaal € 2.000,- (incl. BTW) per jaar aanvragen uit
het fonds. De gemeente Leusden bepaalt het totaal beschikbaar gestelde bedrag in
het fonds, op = op.
Overige verplichtingen
1. De aanvraag wordt bij voorkeur vooraf ingediend.
2. Aanvragen die binnen maximaal 1 maand na uitvoering worden ingediend, worden
niet toegewezen voordat alle lopende aanvragen die vooraf zijn ingediend zijn
afgehandeld.
3. Activiteiten waarvoor al op basis van een bestaande prestatieovereenkomst een
project- of prestatiesubsidie van de gemeente Leusden wordt ontvangen of op basis
van het Fonds samenlevingsinitiatieven een financiële bijdrage wordt verkregen,
worden niet in behandeling genomen.
4. Alleen aanvragen die worden ingediend via het volledig ingevulde
Aanvraagformulier Fonds duurzame initiatieven in Leusden worden in behandeling
genomen.
5. Voor de subsidie geldt een eenvoudige verantwoordingsplicht. Hieraan wordt
voldaan wanneer de aanvrager binnen 13 weken na de activiteit een ingevuld
Verantwoordingsformulier overlegt, inclusief een overzicht van de daadwerkelijk
gemaakte kosten, onderbouwd door kopieën van bonnen/facturen.
6. Zonder uitvoering of bij gedeeltelijke uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
dient het (resterende) bedrag teruggestort te worden.
7. Aan de verantwoording wordt een kort persbericht (maximaal 1 alinea) en foto
toegevoegd die openbaar op de website van het Fonds mag worden gepubliceerd. In
de uitingen dient het logo Duurzaam Doen te worden gebruikt met daarbij de
tekst: ‘Dit project/Deze activiteit is gerealiseerd met een bijdrage van het Fonds
Duurzame Initiatieven. ‘
8. Indien van toepassing, vermeldt in uw aanvraag wanneer u ook bij een ander fonds
een bijdrage heeft aangevraagd, de hoogte van deze aanvraag en of deze
gehonoreerd is. Cofinanciering is niet verplicht maar wordt gewaardeerd. Het is niet
toegestaan om meerdere financieringsbronnen te gebruiken waardoor de activiteit
dubbel gedekt wordt.
9. Als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd een vergunning nodig is,
wordt de aanvraag pas in behandeling genomen wanneer de vergunningaanvraag is
ingediend. Uitkeren van de subsidie vindt plaats nadat de vergunning is verleend.

