Cofinancieringsregeling tenderprocedure: welke regels gelden er?
Voor projecten waarbij een cofinancieringsbijdrage van meer dan € 5.000 wordt
aangevraagd kan een aanvraag worden ingediend gedurende de openstelling van de tender.
De deadline hiervoor is 20 oktober 2017. Onderstaand worden enkele vragen beantwoord.
Dit betreft algemene informatie. Het voert te ver om alle eisen en voorwaarden te bespreken,
hiervoor verwijzen wij naar de Cofinancieringsregeling. Onze subsidiecoaches kunnen u
begeleiden bij het indienen van een aanvraag en aanvullende informatie verschaffen. Zij
kunnen met u meekijken welke eisen en voorwaarden voor uw project van belang zijn. Als u
uw contactgegevens bij het contactformulier in vult, dan nemen wij contact met u op.
Tot wanneer kan een aanvraag worden ingediend?
De deadline voor het indienen van een aanvraag is 20 oktober 2017. Het is van groot belang
dat de ingediende aanvraag compleet is. Dit betekent dat het aanvraagformulier volledig
ingevuld is en alle benodigde stukken worden aangeleverd. Stukken die na 20 oktober
worden aangeleverd (waaronder ook bijvoorbeeld een toelichting op de ingediende aanvraag)
kunnen niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling.
Op welke punten wordt een aanvraag beoordeeld?
Het project wordt beoordeeld op basis van de gestelde eisen in de Cofinancieringsregeling.
In het overzicht “Showstoppers” is puntsgewijs aangegeven wanneer een project niet voor
cofinanciering in aanmerking komt.
Op basis van het toetsingskader wordt per aanvraag bepaald in welke mate deze bij draagt
aan de gestelde doelstellingen en hoe dit zich verhoudt tot de aangevraagde cofinanciering.
Aan de hand hiervan krijgt elk project een bepaald aantal punten toegekend. Na de
beoordeling worden de projecten gerangschikt waarbij de projecten met het hoogst aantal
punten als eerste voor cofinanciering in aanmerking komt. Hierna volgt nummer 2 etc. In
totaal is per tenderronde €200.000 aan cofinanciering beschikbaar.
Projecten die minder dan 20 punten hebben behaald komen niet voor cofinanciering in
aanmerking.
Hoeveel cofinanciering kan per project worden verstrekt?
Per project kan in beginsel maximaal 50% van de totale kosten (die in de begroting mee
mogen worden genomen) vanuit de Cofinancieringsregeling worden gefinancierd met een
maximum van € 30.000. Voor projecten waarbij het doel onderzoek, planvorming of
verkenning is geldt een maximum van 25%.
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Welke kosten kunnen meegenomen worden in de begroting?
In artikel 9 van de Cofinancieringsregeling is opgenomen welke kosten je mee mag nemen in
de begroting en welke niet. Een belangrijk aspect is dat interne loonkosten (dus uren die de
samenwerkingspartners zelf aan het project besteden) niet subsidiabel zijn. Dit wil dus ook
zeggen dat deze uren niet als financiering ingezet kunnen worden. Alleen daadwerkelijk
gemaakte (externe) kosten kunnen worden meegenomen. Een uitzondering hierop kunnen
vrijwilligersorganisaties zijn, deze moeten ook aan een aantal eisen voldoen. De
subsidiecoaches kunnen u ook helpen bij het opstellen van de begroting of het controleren
hiervan.
Wat is de rol van een subsidiecoach?
De subsidiecoaches kunnen u bijstaan bij het indienen van een cofinancieringsaanvraag. Zij
kunnen met u meekijken of uw aanvraag compleet is en alle benodigde stukken
meegestuurd worden. Ook kunnen zij met u meekijken of de opgenomen kosten
meegenomen kunnen worden en de financiering dekkend is.
Advies
Wij adviseren om, als u een projectidee heeft en een aanvraag in wilt dienen bijtijds contact
met ons op te nemen. Dit kan door het contactformulier op www.rijnenveenstreek.nl in te
vullen. Wij kunnen dan samen met onze subsidiecoaches met u meedenken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaak door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland
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