De innovatiesubsidie
Goede sociale ideeën
zijn geld waard!
Iedereen moet de kans krijgen zijn of haar leven zelf in te richten.
Inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties hebben vaak
goede ideeën die inwoners kunnen helpen om mee te blijven doen
in de samenleving. Samen zetten zij activiteiten op om mensen die
dat nodig hebben, te ondersteunen. Zo kunnen ouderen langer
thuis blijven wonen, vinden jongeren makkelijker hun weg. Als we
elkaar helpen, staat niemand er alleen voor.

Samen doen!
Samen kunnen we het zelf!
Om ervoor te zorgen dat mensen met goede ideeën deze kunnen
omzetten in daden, geeft de gemeente subsidie. Inwoners, organisaties, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen
voor een geldbedrag waarmee ze hun idee waar kunnen maken.

Heeft u een goed idee?
Laat het ons weten!

Waarom deze subsidie?

Goede sociale ideeën zijn geld waard. Ze zijn onmisbaar voor onze kernen, wijken
en buurten. Door deze ideeën komen we met elkaar in contact en kunnen we elkaar
helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven.

Waar is deze subsidie voor bedoeld?

De innovatiesubsidie is een financieel steuntje in de rug voor het ontwikkelen van
nieuwe algemene voorzieningen. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijnswerk, sport, cultuur en maatschappelijk werk. Ze hebben als doel de
inwoners(groepen) die het nodig hebben, te ondersteunen. Ze zorgen ervoor dat problemen voorkomen worden. Helpen inwoners mee te blijven doen in de samenleving
en hun leven zelf in te richten.

Waar moeten de ideeën aan voldoen?

Het woord – innovatie – zegt het al. Het idee moet op de eerste plaats iets nieuws
brengen, vernieuwend zijn. Daarbij moet het, ook op lange termijn, een duidelijke
meerwaarde vormen voor een gerichte groep inwoners van onze gemeente. En op
maat toepasbaar zijn zodat we het in al onze kernen, wijken of buurten kunnen gebruiken. Ook regionale initiatieven die we lokaal kunnen inzetten, komen in aanmerking.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

Alle inwoners, verenigingen, stichtingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul
en organisaties die in onze gemeente werken. Om hier gebruik van te kunnen maken, dienen zij schriftelijk een aanvraag in bij het college. Het college besluit binnen
uiterlijk 14 weken of de subsidie wordt verleend. Aanvragen worden op de volgorde
waarin ze binnenkomen, behandeld.

Wilt u weten of uw idee/initiatief in aanmerking kan komen voor een innovatiesubsidie?
Ga dan naar www.zorgenwelzijnvalkenburg.nl
U kunt daar digitaal een aanvraagformulier invullen.

Andere voorwaarden
Het idee wordt uitgevoerd in de gemeente Valkenburg aan de Geul en is gericht op inwoners(groepen) van
deze gemeente / Het idee wordt niet uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen en beoordeeld / Het idee
wordt niet al op een andere manier door de gemeente gesubsidieerd / De subsidie is niet bedoeld om goede
doelen te ondersteunen / De gemeente kan geen aanvragen meer in behandeling nemen als het maximale
bedrag dat hiervoor ter beschikking staat, al gebruikt is / Lees de voorwaarden in de ‘Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul’ en de ‘Nadere regels innovatiesubsidie’ op www.valkenburg.nl.

