TOETSINGSKADER SUBSIDIEAANVRAGEN ONS SPORTAKKOORD
Een model om subsidies in het kader van het lokaal Sportakkoord te verdelen.
Geen wetenschappelijke of statistisch model, maar een transparante werkwijze om subsidie aanvragen te beoordelen. Hiermee ontstaat een level-playing field (gelijke kansen) voor alle aanvragers.
STAP 1: Selectieleidraad
De selectieleidraad. Alle aanvragen doorlopen de selectieleidraad. Een aanvraag die op alle punten positief scoort gaat door naar stap 2 “verdeling subsidie”.
STAP 2: Verdeling subsidie
Jaarlijks 20.000 beschikbaar. Te verdelen over 3 ambities in 2 ronden. Er is dus 1/3e per ambitie en 1/2e per ronde is € 3.333 per ambitie per ronde beschikbaar. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de aanvragen
die binnenkomen.

KADER VERDELING SUBSIDIE

SELECTIELEIDRAAD
Subsidieverzoek Ons Sportakkoord

Mate van Impact
Hoog

Wijkse aanvrager

Impact minstens 1
ambitie

Sportaanbod:
Nieuw,Meer,Beter

Budget
beschikbaar

SUBSIDIE
Geen subsidie indien
geen 100% “Ja” score

Laag

Mate van Samenwerking
Hoog

Begrotingformat
compleet

Gemiddeld

Gemiddeld

Laag

Omvang Eigen Bijdrage
Hoog

Gemiddeld

Laag

Mate van Structureel Aanbod

KNOCK-OUT
Geen subsidie indien
geen 100% “Ja” score

Hoog

Gemiddeld

Laag

SELECTIECRITERIA

HOOFDVRAAG

TOELICHTING

Dit zijn de knock-out criteria. Voldoet aanvrager niet aan “JA” dan geen subsidie
Wijkse aanvrager

Is de aanvrager gevestigd in gemeente Wijk bij
Duurstede?

De beschikbare subsidie lokaal sportakkoord wordt enkel verstrekt aan organisaties gevestigd in gemeente Wijk
bij Duurstede.

Impact minstens 1 ambitie

Wordt met subsidie impact bereikt op
tenminste 1 van de 3 ambities?

De activiteit heeft meetbare impact op tenminste 1 van de 3 ambities uit Ons Sportakkoord. Het is mogelijk dat een
activiteit ‘ambitie-overstijgende’ impact heeft.

Nieuw, uitbreiding of
verbetering aanbod

Is er sprake van nieuw sportaanbod,
uitbreiding of verbetering van bestaand
aanbod?

De subsidie wordt gebruikt voor activiteit(en) van nieuw sport- en beweegaanbod of een uitbreiding/verbetering
van bestaand aanbod.

Begrotingsformat
compleet

Is het begrotingsformat compleet en correct
ingevuld?

De aanvraag wordt vergezeld van een compleet en correct ingevuld begrotingsformat.

Budget Beschikbaar

Is budget subsidie Lokaal sportakkoord
beschikbaar

Is binnen de ambitie of binnen het geheel van ambities nog voldoende budget beschikbaar.

VERDELINGSCRITERIA

Hoofdvraag

Toelichting

Dit zijn de criteria voor verdeling van de subsidiegelden. De kerngroep beoordeelt de vragen op grond van de criteria en scoort deze met hoog, gemiddeld of laag.
De aanvraag wordt gewaardeerd in een geldbedrag. Om dit te kunnen doen is enige mate van cijfermatige waardering nodig. Andere criteria zijn kwalitatief.
Mate van Impact

Mate van Samenwerking

In welke mate heeft de activiteit directe impact
op de ambitie(s)?

De impact is hoog: de activiteit draagt in ruimte mate bij aan de ambitie

Kwalitatief

De impact is laag: de activiteit draagt indirect en in enige mate bij aan de ambitie(s)

In welke mate werkt de aanvrager samen met
organisaties in gemeente Wijk bij Duurstede?
Het samenwerken draagt bij aan het
bestendigen van het aanbod (mate van
structureel aanbod).

De mate van samenwerking is hoog: aanvrager werkt samen met meer dan 1 partij

De impact is gemiddeld: de activiteit draagt direct en in enige mate bij aan de ambitie

De mate van samenwerking is gemiddeld: aanvrager werkt samen met 1 partij
De mate van samenwerking is laag: aanvrager werkt niet samen

Kwantitatief
Omvang eigen bijdrage

Mate van structureel
aanbod

In welke mate draagt de aanvrager zelf bij aan
de activiteit?

De eigen bijdrage is hoog: aanvrager draagt meer dan 60% bij

Kwantitatief

De eigen bijdrage is laag: aanvrager draagt 0 tot 30% bij

In welke mate is het aannemelijk dat de
aanvrager de activiteit structureel kan
aanbieden?

De mate van structureel aanbod is hoog: het is waarschijnlijk dat aanbod structureel wordt

Kwalitatief

De mate van structureel aanbod is hoog is laag: het is onwaarschijnlijk dat aanbod structureel wordt

De eigen bijdrage is gemiddeld: aanvrager draagt 30 tot 60% bij

De mate van structureel aanbod is gemiddeld: afhankelijk van de inspanning van aanvrager wordt aanbod wel of
niet structureel

De subsidie wordt in 2 rondes zo eerlijk mogelijk en evenredig verdeeld over de
aanvragen en ambities
Budget €20.000

1e ronde €10.00 en 2e ronde €10.000

+ overgebleven € na aanvraagronde

AMBITIE 1

AMBITIE 2

AMBITIE 3

Beschikbaar: €3.333

Beschikbaar: €3.333

Beschikbaar: €3.333

Aantal aanvragers:

Aantal aanvragers:

Aantal aanvragers:

TE VERLENEN:

x/xe deel van €3.333 per aanvrager

x/xe deel van €3.333 per aanvrager

x/xe deel van €3.333 per aanvrager

RONDE 2

Beschikbaar: €3.333

Beschikbaar: EUR 3.333

Beschikbaar: €3.333

Aantal aanvragers:

Aantal aanvragers:

Aantal aanvragers:

x/xe deel van €3.333 per aanvrager

x/xe deel van €3.333 per aanvrager

x/xe deel van €3.333 per aanvrager

RONDE 1

TE VERLENEN:

0

