Dit is nieuwsbrief 5 over het nieuwe subsidiebeleid.
We vinden het belangrijk u op een aantal zaken te wijzen.
Tijd dus, voor een update. Wilt u op deze nieuwsbrief
reageren? Heeft u nog vragen? Dan horen we u graag via
subsidies@roosendaal.nl

Aanvraag pas officieel als deze
via onze website wordt ingediend
Subsidie aanvragen per post of per mail? Dat kan helaas
niet. Uw aanvraag is pas officieel als u deze uiterlijk op
30 september aanstaande indient op
www.roosendaal.nl/subsidies.
Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Alle aanvragen komen op deze manier in hetzelfde systeem terecht.
Al uw informatie staat op één plek. En alle communicatie vindt
vanuit het systeem plaats. Het maakt niet uit of u een grote
organisatie of een kleine vereniging bent. Deze regel is voor
iedereen hetzelfde.

Te laat is echt te laat!
Dat betekent dat aanvragen die na 30 september binnenkomen,
worden geweigerd zonder (verdere) inhoudelijke beoordeling.
Is de aanvraag onvolledig en/of is deze onjuist ingevuld? Ook
dan wordt deze niet in behandeling genomen. Het is niet
mogelijk om na 1 oktober uw aanvraag aan te vullen of extra
bijlagen toe te voegen. Dit kan tot en met 30 september.

Online aanvragen: zo werkt het

1. Ga naar www.roosendaal.nl/subsidies
2. Klik op ‘beleidsvelden en aanvragen subsidies’
3. Klik het beleidsveld van uw keuze aan
4. Lees de korte uitleg en bekijk welke regel bij u past
5. Regel gevonden? Lees de subsidieregel en het
beoordelingskader goed door

Heeft u nog geen eHerkenning?
Vraag dit dan aan op www.eherkenning.nl. Let op: aanvragen
kan enkele dagen duren, voor grotere organisaties zelfs
weken. Vraag dus direct aan en wees niet te laat! Is uw
eHerkenning verlopen? Vraag dan een nieuwe aan via
www.eherkenning.nl

6. Scrol naar boven en klik op ‘aanvragen’
Let op:
De 1-op1 subsidies staan apart vermeld bij nummer 7.

Heeft u al eHerkenning maar bent u de login gegevens
kwijt?
Dan kunt u deze opvragen bij een van de leveranciers:
https://eherkenning.nl/leveranciersoverzicht.

Tips voor het aanvragen
30 september: laatste dag om een
aanvraag in te dienen of aan te vullen
Neem voldoende tijd voor het indienen van een goede en
complete aanvraag. Maar begin niet te laat! 30 september is de
allerlaatste dag dat dit kan. Te laat is te laat. Nog geen
eHerkenning? Vraag dit zo snel mogelijk aan!

Tips voor het aanvragen leest u terug in nieuwsbrief 4 (juni
2019), www.roosendaal.nl/subsidies. Daar kunt u ook de
andere nieuwsbrieven terugvinden.

Eerdere nieuwsbrieven nog eens nalezen?

Beoordeling aanvragen
door adviescommissie

Dat kan! Kijk op www.roosendaal.nl/subsidies

De gemeente beoordeelt
de meeste subsidieaanvragen
op basis van beoordelingscriteria. Deze criteria staan in
de subsidieregeling beschreven. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de subsidieaanvragen. Leden
voor deze commissie worden op dit moment geworven.
Subsidies worden toegekend op basis van de hoogste eindscores. De toegekende eindscores worden door de adviescommissie (kort) gemotiveerd. De adviezen worden aan het
College van B&W voorgelegd en dan volgt er een besluit over
de aanvraag.
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Aanvragers ontvangen bij de beschikking een overzicht van
de beoordelingsscores. Niet alleen van zichzelf, maar ook
van eventueel andere aanvragers. Zo is helder hoe hoog uw
organisatie heeft gescoord in vergelijking met andere
aanvragen.

Tot slot: de planning
Nog even de belangrijkste data op een rijtje:
Wanneer
1 juli – 30
september 2019
2 oktober 2019

14 t/m 31
oktober 2019
Uiterlijk 1 november
2019

Uiterlijk 15
december 2019
1 januari 2020

Wat
Aanvraagperiode subsidies. Mogelijkheid
om via onze website subsidie aan te
vragen.
Bekendmaking van het aantal ingediende
aanvragen per subsidieregeling op
www.roosendaal.nl/subsidies. Zo weet
u of er meer gegadigden zijn.
We beoordelen de aanvragen. Daarna
worden de besluiten (beschikkingen)
verstuurd.
Vraagt u een subsidie aan voor € 1 miljoen
of meer, voor een periode van 4 jaar?
En/of is er personeel in dienst? Dan krijgt
u dit uiterlijk 1 november schriftelijk te
horen.
De beschikkingen worden verstuurd.
De nieuwe subsidielooptijd gaat in.
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Zo bereikt u ons
subsidies@roosendaal.nl
Telefoonnummer +14 0165
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