Voorwaarden en criteria
Beweeg- en preventieakkoord Gemert-Bakel
Aanvragen
• Een aanvraag kan het hele jaar ingediend worden door gebruik te maken van het
aanvraagformulier
• Vul het aanvraagformulier volledig in, anders kunnen we het niet in behandeling nemen
• Dien het formulier per mail in bij thomas@negen.nl en e.breugelmans@ggdbzo.nl
• Aanvragen ingediend voor 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 oktober en 1 december worden voor het
eind van de genoemde maand beoordeelt. Werkgroepen horen aan het eind van de
genoemde maand of een bijdrage wordt toegekend.
Criteria
• Aanvragen moeten aansluiten op één of meerdere thema’s of ambities uit het Beweeg- en/of
Preventieakkoord
• De uitvoering van het initiatief of actie vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel en is
gericht op de inwoners van de gemeente
• Aanvrager(s) draagt (dragen) zelf belangeloos actief bij aan de realisatie van het initiatief
• De aanvrager werkt samen met andere organisaties om het initiatief of de actie uit te voeren
• Een aanvraag is maximaal €2.500*
• Aanvragen mogen zowel nieuwe initiatieven of acties zijn, maar ook bestaande initiatieven
die verbreed of opgeschaald worden
• Er kan geen aanvraag ingediend worden voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of
activiteiten die al gestart zijn
• Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten. Aanvrager maakt
overzichtelijk welke co-financiering wordt ingezet
• Als ondersteuning via andere regelingen mogelijk is, dan wordt dat eerst benut. De
stuurgroep denkt hierin met jullie mee.
• Het budget is eenmalig per initiatief. Bij terugkerende projecten laat de initiatiefnemer zien
hoe het project wordt gecontinueerd.
• Aanvrager toont achteraf aan dat de activiteit is uitgevoerd (bijvoorbeeld met foto’s, verslag
of nieuwsbrief)
• Het ter beschikking gestelde budget moet binnen één jaar na goedkeuring ingezet zijn.
*Het kan zijn dat een bepaald initiatief betrekking heeft op verschillende doelgroepen en meerdere
thema’s/ambities ten goede komt. Hierbij zijn dan ook uitzonderingen mogelijk. De beslissing van de
stuurgroep is hierin altijd leidend.
Beoordeling
• De stuurgroep beoordeelt de plannen en kent de financiële middelen toe.
• De stuurgroep werkt transparant en beoordeelt de aanvragen op basis van de genoemde
criteria aan de hand van onderstaand formulier.
• Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Het ministerie geeft
aan dat er budget beschikbaar is voor 2021, 2022 en 2023. Het Beweegakkoord heeft een
looptijd tot en met 2022 en het Preventieakkoord tot en met 2023.

