DEELSUBSIDIEVERORDENING
PROJECTSUBSIDIES

Artikel 1 Projectsubsidie
Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder een projectsubsidie
verstaan een subsidie ten behoeve van samenhangende activiteiten met een meervoudig
karakter, die een bijdrage leveren aan het versterken van:
a. de sociale cohesie in de gemeente Simpelveld en daarmee samenhangend het behoud en
de versterking van het rijke verenigingsleven en/of
b. de samenwerking tussen organisaties.
Artikel 2 Projectdefinitie
Als project kan worden beschouwd een initiatief dat:
a. in tijd en ruimte beperkt is;
b. bij voorkeur plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Simpelveld;
c. zich bij voorkeur afspeelt in de avonduren, weekends en/of vakantieperiode;
d. een openbaar karakter heeft;
e. duidelijk een zelfstandige identiteit heeft.
Artikel 3 Subsidieontvanger
Voor projectsubsidie komen in aanmerking:
a. organisaties die ressorteren onder de deelsubsidieverordeningen jeugdparticipatie, cultuur,
sport, ouderenparticipatie en maatschappelijke zorg;
b. een, voor de organisatie van het project (speciaal) in het leven geroepen,
samenwerkingsverband van in dit artikel onder lid a. genoemde organisaties.
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Artikel 4 Toekenning
a. De projectsubsidie wordt per gesubsidieerde instelling slechts éénmaal per jaar verleend.
b. Ingeval een projectsubsidie door een samenwerkingsverband, als bedoeld in artikel 3 lid b.
wordt aangevraagd, wordt aan de samenwerkende organisaties één (gezamenlijke)
subsidie verleend.
Artikel 5 Aanvraag
a. De aanvraag moet voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het
project wordt uitgevoerd, worden ingediend.
b. De aanvraag moet worden voorzien van een beschrijving van het project en de hiermee
beoogde doelstelling(en) evenals de begroting van het project.
c. De aanvraag dient te worden ingediend via het daarvoor ter beschikking gestelde
aanvraagformulier ‘Projectsubsidies’.
Artikel 8 Subsidiebedrag en –voorwaarden
Het college kan een projectsubsidie van 10% van de projectkosten, tot een maximum van
€ 3.000,= verlenen. De subsidie wordt uitsluitend verleend wanneer naar het oordeel van het
college:
a. het project voldoet aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 1 en 2 van de onderhavige
deelsubsidieverordening;
b. de aanvrager voldoet aan de voorwaarde vermeld in artikel 3 van de onderhavige
deelsubsidieverordening;
c. in het projectprogramma tenminste twee verschillende activiteiten op het gebied van
jeugdparticipatie en/of cultuur en/of sport en/of ouderenparticipatie en/of maatschappelijk
zorg zijn opgenomen;
d. de, direct aan het project toe te schrijven, projectkosten minimaal € 5.000,= bedragen;
e. het project een bovenlokale uitstraling heeft;
f. het project in het jaar, waarvoor het is aangevraagd, wordt uitgevoerd.

Artikel 9 Nadere eisen
1. In geval het project zich richt op de organisatie van:
a. sportactiviteiten, dienen de sporten die in het project zijn opgenomen door het
NOC*NSF erkend te zijn;
b. culturele activiteiten:
- dienen de te organiseren cultuurvormen bij een landelijke koepelorganisatie en/of
branchevereniging geregistreerd te zijn en
- komen voor subsidie de volgende cultuurvormen in aanmerking: beeldend,
audiovisueel, instrumentale muziek, dans, schrijven, theater, zang en toneelspel.
2. In alle drukwerk en publicaties met betrekking tot het te subsidiëren project - zoals
uitnodigingen, affiches, advertenties, persberichten, programmaboekjes, website en folders
- dient door middel van het logo van de gemeente plus de vermelding ‘gesubsidieerd door
de gemeente Simpelveld’ te worden aangegeven, dat het project met de financiële steun
van de gemeente Simpelveld wordt gerealiseerd.
3. Tijdens de uitvoering van het project dient de vlag van de gemeente Simpelveld duidelijk
zichtbaar te worden opgehangen.
Artikel 10 Uitgesloten van subsidie
Naast de weigeringsgronden voortvloeiende uit de Awb of de Subsidieverordening Welzijn
2010 Gemeente Simpelveld ‘algemeen deel’, wordt een aanvraag in elk geval geweigerd, als
het activiteiten betreft, die, naar het oordeel van het college, tot het reguliere
activiteitenaanbod van gesubsidieerde organisaties kunnen worden gerekend.

