Subsidieregelingen

De gemeente Gennep wil lokale initiatieven
waar mogelijk ondersteunen. Dit sluit aan op
het gedachtegoed van Ontmoeten Meedoen
Ondersteunen, waarbij uw initiatieven en
ideeën centraal staan. Heeft u een plan dat eraan
bijdraagt dat het fijn wonen en leven is in uw
dorp of wijk? Of bent u actief in een vereniging
die zich verder wil ontwikkelen? Dan komt uw
activiteit misschien in aanmerking voor financiële
steun van de gemeente.

Een fijne leefomgeving
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Door het verstrekken van subsidies stimuleren
we initiatieven, activiteiten en evenementen die
de gemeente Gennep aantrekkelijker maken voor
inwoners en bezoekers.
Zo willen we een gemeente creëren waar voldoende gelegenheid is om elkaar te ontmoeten,
waar talrijke sociale voorzieningen zijn en waar
inwoners elkaar helpen en ondersteunen.

De gemeente Gennep ondersteunt sportverenigingen zoals Flamingo’s ’56 met een
jaarlijkse subsidie.

Voor wie?

De subsidies zijn bedoeld voor verenigingen, stichtingen of andere vrijwilligersorganisaties die actief
zijn op de terreinen sport, kunst, cultuur, toerisme
en recreatie en zorg en ondersteuning. Verder
kunnen inwonersorganisaties, dagvoorzieningen
en -opvang een subsidieaanvraag indienen.

Welke subsidies zijn er?

De gemeente Gennep kent twee
subsidieregelingen:
Ondersteunen basisinfrastructuur
sociaal domein
De jaarlijkse subsidie ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’ is gericht op het
ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties.
Denk bijvoorbeeld aan zangverenigingen, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, ouderenorganisaties, bewoners- en vrijwilligersorganisaties.
Voorwaarde is dat deze organisaties bijdragen
aan de leefbaarheid van onze gemeenschap.
De subsidie is gebaseerd op een vast bedrag, de
hoogte van het bedrag is afhankelijk van het type
organisatie. Dit kunt u vinden in de regeling.
Stimulering maatschappelijke participatie
Deze regeling is gericht op (eenmalige) nieuwe
projecten en activiteiten, die het contact tussen inwoners vergroten en ervoor zorgen dat iedereen
mee kan blijven doen in de Gennepse samenleving. De nieuwe regeling staat open voor alle vrijwilligersorganisaties.

Aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier vindt
u op www.gennep.nl/subsidies. Hier vindt u nog
meer informatie over de subsidieregelingen.

Vragen?

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de gemeente via
(0485) 49 41 41 of via gemeente@gennep.nl.
Augustus 2015

Stichting Summmertime organiseert ieder jaar
in de zomermaanden talrijke activiteiten in
hartje Gennep. De gemeente steunt dit initiatief
door middel van subsidies.

Ook de organisatie van de Open Monumentendag vraagt jaarlijks subsidie aan.

