
Aandachtspunten bij het opstellen van een subsidieaanvraag Vergroten Belevingswaarde  
 
De regels waar een aanvraag aan moet voldoen zijn opgenomen in Algemene 
Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in nadere regels ‘Vergroten van de 
belevingswaarde in vrijetijdsproducten 2018-2022’. Bij de eerste subsidieronde is naar 
voren gekomen dat een aantal regels wat meer aandacht behoeft. Deze hebben we 
hieronder vervat in een vijftal aandachtspunten. 
 
1. Een sluitende realisatiebegroting is een must 
Bij uw aanvraag dient u een sluitende realisatiebegroting te voegen. In deze 
realisatiebegroting zet u de kosten die gepaard gaan met de productontwikkeling en/of 
realisatie van het vrijetijdsproduct en de financiering hiervan (eigen middelen van u en/of 
uw samenwerkingspartners, sponsoring, subsidies, giften, lening etc) naast elkaar en zorgt 
dat deze met elkaar in evenwicht zijn. Kosten en opbrengsten die te maken hebben met de 
exploitatie van het vrijetijdsproduct neemt u niet in deze begroting op. Reguliere 
exploitatiekosten zijn immers opgenomen als niet-subsidiabele kosten (artikel 13). Bij 
duurzame instandhouding (artikel 9.1 e) kunt u omschrijven hoe het product geëxploiteerd 
gaat worden de komende jaren zodat instandhouding gewaarborgd is. 
 
2. Wees alert op wat wel en geen subsidiabele kosten zijn 
In de artikelen 12 en 13 van de nadere regels is aangegeven wat de provincie wel en niet als 
subsidiabele kosten aanmerkt. Hierin staat onder meer dat reguliere exploitatiekosten en 
de kosten die voortvloeien uit dan wel te maken hebben met de inzet van personele 
capaciteit van de samenwerkende partijen, niet subsidiabel zijn. Met andere woorden: alle 
vaste kosten (jaarlijks terugkerend) en vergoedingen voor arbeid van 
samenwerkingspartners zijn niet subsidiabel. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 
75% van de subsidiabele kosten. Let er op dat u duidelijk weet welke kosten er subsidiabel 
zijn. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u deze aan ons voorleggen via het e-mailadres: 
subsidieaanvragen@flevoland.nl 
 
3. Eigen bijdrage samenwerkingspartners (ook wel co-financiering genoemd) is vereist 
In de nadere regels is opgenomen dat een subsidieaanvraag in ieder geval wordt afgewezen 
wanneer de samenwerkingspartners gezamenlijk minder dan 25% van de subsidiabele kosten 
bijdragen. In het verlengde van het tweede aandachtspunt betekent dit dat de vereiste 25% 
co-financiering niet kan bestaan uit de inzet van personele capaciteit. Check in uw 
aanvraag of de aangegeven co-financiering inderdaad 25% van de subsidiabele kosten is en 
bestaat uit inbreng van geld en/of materiaal. 
 
4. Overdenk welke partij u als samenwerkingspartner aanmerkt en welke niet 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het vrijetijdsproduct ontwikkeld en/of 
gerealiseerd worden door een samenwerkingsverband met minimaal één 
samenwerkingspartner met een vestiging in Flevoland. Met het oog op de subsidiabele 
kosten is het verstandig om na te gaan welke partij(en) u als samenwerkingspartner 
aanmerkt en welke niet. Immers, de kosten die voortvloeien dan wel te maken hebben met 
de inzet van personele capaciteit van de samenwerkende partijen is niet subsidiabel. De 
kosten van de inzet van een externe partij zijn dat wel, mits deze redelijkerwijs als 
noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de ontwikkeling en realisatie van het 
vrijetijdsproduct, zoals bedoeld in de nadere regels. 
 
5. Controleer of uw aanvraag voldoet aan de begrippen en eisen 
Wij raden u aan om voor het indienen van uw aanvraag te controleren of deze voldoet aan 
de begripsbepalingen en de eisen die aan een aanvraag worden gesteld op basis van de 
nadere regels en de Algemene Subsidieverordening Flevoland.  
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