Beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016
Inleiding
Om de kracht van de Friese gemeenschap optimaal te kunnen benutten blijft de provincie
Fryslân maatschappelijke initiatieven stimuleren en faciliteren vanuit de projectbureaus van
Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns wordt ingezet voor het subsidiëren van maatschappelijke initiatieven.
De Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 geeft uitvoering aan de uitvoeringsagenda van de provincie Fryslân 2016-2019.
In 2015 is het eerste jaar Iepen Mienskipsfûns (IMF) afgerond. Naar aanleiding van deze pilot
is de subsidieregeling op enkele onderdelen gewijzigd. De basis van het IMF blijft gelijk, met
een uitbreiding voor meer maatwerk in de verschillende gebieden.
Proces subsidieaanvraag Iepen Mienskipsfûns
Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor het Iepen Mienskipsfûns, wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. Bij een tendersysteem moeten alle aanvragen voor een
bepaalde datum zijn ingediend. Te laat ingediende of onvolledige aanvragen kunnen niet in
behandeling worden genomen.
Stap 1: van idee tot subsidieaanvraag
Ook in 2016 stelt de provincie Fryslân middelen beschikbaar voor subsidieaanvragen in het
kader van het Iepen Mienskipsfûns. Subsidie wordt verleend om initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten verder te helpen. Met andere woorden: projecten die ervoor zorgen
dat de inwoners prettig kunnen wonen en leven in wijk, dorp, regio of op een eiland. Denk
bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van leefbaarheid, duurzame energie, sociale innovatie, krimp, zorg, kansen voor burgers, landschap en cultuurhistorie. Een belangrijke voorwaarde is dat het idee samen met anderen wordt uitgevoerd en dat er draagvlak voor is in het
gebied.
Elk project begint dus met een idee. Dit kan bijvoorbeeld een idee zijn over iets wat anders
kan in uw dorp, een activiteit voor de gemeenschap, een oplossing voor een probleem of een
project voor uw sportclub. U kunt uw idee aanmelden via www.streekwurk.frl, zo kan het
projectbureau van de provincie Fryslân in uw gebied hulp bieden bij de uitwerking van uw
idee tot een officiële subsidieaanvraag.
Een idee en de uitwerking ervan leiden tot een antwoord op de volgende vragen:
- Wat gaan we doen?
- Wat willen we daarmee bereiken?
- Wat gaat het kosten?
U kunt uitgenodigd worden om uw projectidee toe te lichten aan de adviescommissie van uw
regio, met als doel om van gedachten te wisselen over de inhoud van uw projectidee met adviescommissie maar ook met andere aanwezige initiatiefnemers, inbreng van expertise van
alle aanwezigen.

Stap 2: indienen subsidieaanvraag
Aanvragen die met het vastgestelde aanvraagformulier op tijd en volledig zijn ingediend,
worden beoordeeld. Aanvullingen en wijzigingen die zijn ingediend na sluiting van de aanvraagtermijn, kunnen niet meer worden meegenomen in de beoordeling.

Werken met een tender betekent dat de aanvragen vóór de sluiting van de aanvraagtermijn
door de provincie moeten zijn ontvangen. Voor het einde van de indieningsperiode dient een
aanvraag volledig te zijn. Bovendien moeten aanvragen voldoen aan de drempelcriteria van de
regeling. Aanvragen mogen na de uiterste indieningsdatum niet inhoudelijk worden aangevuld
of gewijzigd. Een aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van
de aanvraag.
Stap 3: beoordeling subsidieaanvraag op volledigheid
Nadat een aanvraag op tijd is ingediend wordt deze op volledigheid beoordeeld. Een volledigheidstoets is een beoordeling van de subsidieaanvraag op de volgende onderdelen:
- Valt de aanvraag binnen de doelgroep van de regeling? De aanvragende partij is een stichting, vereniging, coöperatie of Staatsbosbeheer (of, in het geval van kleine initiatieven: een
groep van vijf natuurlijke personen).
- Is het aanvraagformulier volledig ingevuld? De aanvraag moet volledig zijn, inclusief bijlagen (begroting, dekkingsplan, uitreksel Kamer van Koophandel, etc.) en handtekeningen.
- Heeft u uw aanvraag op tijd ingediend? De volledige aanvraag moet ontvangen zijn vóór de
gestelde deadline. De ontvangstleer wordt gehanteerd, dit betekent dat bij de provincie naar de
datum van ontvangst van de volledige aanvraag wordt gekeken.
- Is de aanvraag rechtsgeldig ondertekend? Subsidieaanvragen dienen te zijn ondertekend
door de personen die bevoegd zijn om te tekenen volgens de statuten en inschrijvingen die
bekend zijn bij de kamer van koophandel.
- De gevraagde subsidie voor een klein maatschappelijk initiatief bedraagt maximaal 40% van
de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 10.000.
- De gevraagde subsidie voor een nieuw evenement bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 3.000.
- De gevraagde subsidie voor grote maatschappelijke initiatieven bedraagt maximaal 40% van
de subsidiabele kosten en bedraagt nooit meer dan € 35.000.
Stap 4: beoordeling weigeringsgronden
Indien de aanvraag de volledigheidstoets doorstaat, wordt beoordeeld of er een weigeringsgrond van toepassing is. Als er geen weigeringsgrond van toepassing is, volgt een beoordeling
in de adviescommissie in het gebied waar het project wordt uitgevoerd. De adviescommissie
bestaat uit onafhankelijke leden uit het gebied. Voldoet een aanvraag aan in de regeling omschreven weigeringsgrond, dan volgt een weigering op grond van de regeling.
Stap 5: beoordeling van de aanvraag door de adviescommissie
Is de aanvraag volledig én is er geen weigeringsgrond van toepassing, dan volgt de rangschikking van de subsidieaanvragen door de adviescommissie. In het kader van het Iepen
Mienskipsfûns wordt gebruik gemaakt van een tender. Een tender is een verdeelwijze binnen
een subsidieregeling waarbij projecten onderling op bepaalde criteria worden beoordeeld. Na
beoordeling krijgt een project een bepaald puntenaantal, uit de scores volgt een ranking tussen
de projecten onderling. De beoordelingscriteria staan omschreven in het artikel ‘hoe worden

de beschikbare middelen verdeeld?’. In deze toelichting omschrijven we hoe wij omgaan met
de criteria.
 Puntentoekenning
Een subsidieaanvraag scoort hoger naar mate deze meer aan de toetsingscriteria voldoet. Dit
wordt getoetst aan de in de aanvraag overlegde stuken. Hoe meer aan bepaalde criteria voldaan wordt, hoe hoger de score. Het gaat erom dat aantoonbaar wordt voldaan aan de verschillende criteria.
Stap 6: besluitvorming
Naar aanleiding van de puntentoekenning volgt een rangschikking. De aanvragen worden op
volgorde van puntentoekenning gelegd, van hoog naar laag. De projecten met de meeste punten worden als eerste goedgekeurd, gevolgd door de projecten met minder punten totdat de het
subsidiebedrag in die tender op is. De projecten met de minste punten worden dus geweigerd
als het subsidiebedrag op is.

