
 

  

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden uitvoeringsprogramma Sociaal Profiel 2013 

 
Op basis van het uitvoeringsprogramma kan subsidie worden verleend op grond van de ‘Regels 
subsidieverstrekking Sociaal Profiel’ en de “Regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en 
gemeenschapsvoorzieningen’. Beide Regels vallen onder de ‘Subsidieverordening vitaal Gelderland 
2011’. In 2013 gelden voor deze Regels twee tenders met als sluitingsdata 15 april en 15 september 
2013. De regels verschillen van opzet. Hier volgt een checklist. 

Subsidies Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen 

De aanvraag: 
1. Past binnen de doelstellingen die vastgesteld zijn in het statenbesluit Leefbaarheid en 

gemeenschapsvoorzieningen 2013-2015 (PS2012-756): duurzame exploitatie 
gemeenschapsvoorzieningen, samenhang functies, versterking zelforganiserend vermogen 
en investering in gemeenschapsvoorzieningen. Zie www.gelderland.nl via de route: welzijn, 
zorg en sport/sociaal profiel/producten a-z/leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. 

2. Wordt ingediend door een  rechtspersoon (bijvoorbeeld een dorpsraad of een bestuur 
gemeenschapsvoorziening). 

3. Is voorzien van een meerjarenbegroting en een meerjarenprogrammering, die aantonen 

dat er sprake is van een duurzame financiering en programmering. 

4. Heeft een breed draagvlak bij de bevolking. 

5. Toont aan dat er sprake is van samenhang met functies en voorzieningen binnen en 

buiten de kern. (Gemeenten kunnen voor de ontwikkeling van beleid ook subsidie 

aanvragen.) 

6. Wordt ondersteund door de gemeente. 

7. Betreft een bedrag van maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking 

komen. Dit betekent dus minimaal  25% cofinanciering. NB Voor 

gemeenschapsvoorzieningen geldt een maximum subsidie van 50%. 

Tender 
Verdeling  van beide subsidies loopt via een tender. Als er meer aanvragen zijn dan er geld is, dan 
krijgen die aanvragen voorrang die het meest bijdragen aan: 
 

1. Realiseren doelstellingen Uitvoeringsagenda. 

2. Spreiding over de Provincie Gelderland. 

3. Het innovatieve karakter van de aanvraag. 

 

WIJ ADVISEREN U CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VOORDAT U EEN AANVRAAG INDIENT 

VOOR EEN VAN BEIDE REGELINGEN  (tel. 026 359 9294 – E-mail post@gelderland.nl) 

Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidies vindt u op www.gelderland.nl via de route: 

welzijn zorg en sport/sociaal profiel/producten a-z/leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. 

LET OP:  DIT IS EEN CHECKLIST MET ENKELE AANDACHTSPUNTEN. DE FORMELE 

REGELINGEN  EN DE AANVRAAGFORMULIEREN ZIJN BEPALEND  

http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=4&t=634943633072794556&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1145.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=4&t=634943633072794556&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1145.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634946237012550401&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1143.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634946237012550401&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1143.xml&ref=hitlist_hl
http://www.gelderland.nl/
http://www.gelderland.nl/


 

 

 

 

 

 

Subsidiemogelijkheden uitvoeringsprogramma Sociaal Profiel 2013 
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Subsidies Sociaal Profiel 2013 
 Aansluiting zorg: preventie, 1

e
, 2

e
 en 1½

 e
 lijnszorg 

 Participatie kwetsbare groepen 
Actief burgerschap 
 

De aanvraag: 
 

1.    Past binnen de uitvoeringsagenda.  (Deze is te vinden op www.gelderland.nl via de route 
        welzijn, zorg en sport/sociaal profiel/producten a-z/sociaal profiel, subsidies.) 
2. Toont aan hoe de doelgroep wordt betrokken en waaruit dat uit blijkt.  
3. Beschrijft  het leereffect of de voorbeeldwerking die wordt verwacht. Hoe wordt deze 

overgedragen? 
4. Laat zien dat  het project innovatief is. 
5. Toont aan dat het  project structureel voortgezet wordt en welke methodes eventueel 

kunnen worden ontwikkeld. 
6. Betreft een bedrag van maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking 

komen. Dit betekent dus minimaal  25% cofinanciering. 

NB Er wordt geen subsidie gegeven voor de uitvoering van de WMO en ook niet als de gemeente 

waar het project in hoofdzaak speelt, geen verklaring van geen bezwaar wil afgeven.  

Tender 
Verdeling  van beide subsidies loopt via een tender. Als er meer aanvragen zijn dan er geld is, dan 
krijgen die aanvragen voorrang die het meest bijdragen aan: 
 

1. Realiseren doelstellingen Uitvoeringsagenda. 

2. Spreiding over de Provincie Gelderland. 

3. Effect voor zo groot mogelijk aantal inwoners. 

4. Complementaire effecten. 

 

WIJ ADVISEREN U CONTACT MET ONS OP TE NEMEN VOORDAT U EEN AANVRAAG INDIENT 

VOOR EEN VAN BEIDE REGELINGEN  (tel. 026 359 9294 – E-mail post@gelderland.nl) 

Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidies vindt u op www.gelderland.nl via de route 

welzijn, zorg en sport/sociaal profiel/producten/leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen, 

susbidie. 

 

LET OP:  DIT IS EEN CHECKLIST MET ENKELE AANDACHTSPUNTEN. DE FORMELE 

REGELINGEN EN DE AANVRAAGFORMULIEREN ZIJN BEPALEND.   

http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=4&t=634943633072794556&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1145.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=4&t=634943633072794556&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1145.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634946237012550401&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1143.xml&ref=hitlist_hl
http://gelderland.my-lex.com/Default.aspx?hitnr=0&t=634946237012550401&url=rn%3aroin%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f02%2f06%2f99%2f8%2f8.0%2f1143.xml&ref=hitlist_hl
http://www.gelderland.nl/
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