Aanvraagformulier subsidie aanjaagbudget transformatie social domein

Aanvraagformulier subsidie Aanjaagbudget transformatie sociaal
domein
A. Uw gegevens
Naam organisatie/vereniging

:

Postadres

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

Website

:

IBAN

:

Nummer Kamer van Koophandel

:

B. Activiteit(en)
1. Algemeen
Naam activiteit(en)

:

Hoeveel subsidie vraagt u aan

€

Wat kost(en) de totale activiteit(en) €
Startdatum

:

Einddatum

:

_

Vraagt u subsidie aan als:

□
□

Natuurlijk persoon (begin bij vraag 2)
Rechtspersoon (ga door naar de volgende vraag)

1

Aanvraagformulier subsidie aanjaagbudget transformatie social domein

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

□
□

Nee
Ja (zo ja, voeg bijlagen toe, zie artikel 6 lid 3 ASV)

Bent u BTW plichtig voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt?

□
□

Nee
Ja

2. Soort activiteit1:
2.1 Waarvoor wilt u subsidie aanvragen?

□
□

Het in de Capelse praktijk onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe of verbeterde werkwijzen
en/of nieuw of verbeterd aanbod van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein;
Het in de Capelse praktijk implementeren van efficiëntere of effectievere werkwijzen of
aanbod van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein.

2.2 Binnen welke van de thema’s uit de Ontwikkelagenda Sociaal Domein 2017 – 2020 past de
activiteit?

□
□

Sterke sociale basis en herkenbare ondersteuningsstructuur;
Samenwerking en samenhang in het hulpaanbod.

2.3 Aan welke doelen levert de activiteit een bijdrage?

□
□
□
□
□
□

Een laagdrempelige integrale toegang tot zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein
(de Toegang);
Bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen regie van Capellenaren;
Vernieuwen en/of verbeteren van te leveren maatwerk;
Verbeteren van de samenwerking en samenhang op het gebied van zorg en ondersteuning
binnen het sociaal domein;
Voorkomen van problemen van Capellenaren respectievelijk voorkomen van een beroep op
zwaardere zorg en ondersteuning door Capellenaren op het gebied van het sociaal domein
(preventie);
Bevorderen van de effectiviteit en efficiëntie van zorg en ondersteuning binnen het sociaal
domein.

3. Balkenendenorm
Bent u, gedurende de periode waarvoor u een subsidie aanvraagt, een bezoldiging overeengekomen
met een functionaris in uw organisatie (met of zonder dienstbetrekking) die de zogenaamde
Balkenendenorm overschrijdt? De hoogte van de norm staat vermeld in artikel 2.3, eerste lid van de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

□
□

Nee
Ja

1 Zie artikel 3 (plus bijbehorende toelichting) van de subsidieregeling Aanjaagbudget transformatie sociaal domein 2017 voor
uitleg over de activiteiten.
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C. Projectplan
Voeg een projectplan toe waarin u in ieder geval een beschrijving geeft van:
-

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt;

-

Hoe de activiteit invulling geeft aan de onder 2.1 (van dit formulier) aangegeven doelstellingen;

-

Hoe de activiteit bijdraagt aan één of beide van de onder 2.2 (van dit formulier) aangegeven
thema’s;

-

Hoe de activiteit bijdraagt aan de onder 2.3 (van dit formulier) aangegeven doelen;

-

Voor wie de activiteit is bedoeld;

-

Waarom de activiteit belangrijk is voor de gemeente en haar inwoners;

-

Waarom uw activiteit een innovatieve aanvulling is op het reeds bestaande aanbod;

-

Het beoogde resultaat van de activiteit (concreet, waarneembaar en toetsbaar);

-

Hoe u bij positief resultaat de activiteit zonder bijdrage uit het aanjaagbudget denkt te kunnen
voortzetten;

-

De samenwerking met andere organisaties of instellingen, of wat de reden is indien u niet met
andere organisaties of instellingen samenwerkt.

-

De tijd en/of geld die u, en de organisaties of instellingen waarmee u samenwerkt, investeert ten
aanzien van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt;

-

De financiële bronnen waaruit de activiteit mede worden gefinancierd (vermeld dit ook in uw
begroting). Indien u geen andere financiële bronnen heeft, beschrijf dan de reden hiervoor;

-

Op welke wijze u de kennis die met dit project wordt opgedaan wilt delen binnen het Capels
sociaal domein;

-

Op welke manier u een veilige omgeving voor kinderen waarborgt als u activiteiten ontplooit die
gericht zijn op kinderen.
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D. Ondertekening

Bestuur

Naam

Adres

Telefoonnr.

Handtekening

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

OF

Directeur

Informatie over deze aanvraag kan worden ingewonnen bij:
Naam :

Telefoon :

Functie :

E-mail

:

Datum :

E. Bijlage met begroting
We willen graag precies weten wat uw activiteit(en) kost(en) en hoe u deze wilt betalen. Dit noemen we de
begroting. Maak een aparte bijlage en geef hierin per onderdeel aan wat uw uitgaven en inkomsten zijn.
Stuur deze mee met dit aanvraagformulier.



Bent u btw-plichtig (lees: u bent verplicht btw aangiften te doen bij de belastingdienst), geef dan de
bedragen op zonder btw, aangezien u de btw terug ontvangt van de belastingdienst.
Bent u niet btw-plichtig (lees: u kunt de btw niet aftrekken bij de belastingdienst), geef dan de
bedragen met btw op.
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