Beoordeling aanvragen Ondernemersfonds Culemborg
Onderscheid is gemaakt tussen Eisen te stellen aan de aanvraag en Beoordelingscriteria
aangaande de ingediende projectvoorstellen.
Daarnaast wordt de Werkwijze aangeven, zodat aanvragers weten hoe er met de aanvragen
wordt omgesprongen.
Eisen waaraan aanvragen moeten voldoen
1. De aanvraag is ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar
samenwerkingsverband van ondernemers en/of culturele – of sportverenigingen
binnen een bepaald deelgebied.
2. Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,
vereffening, surseance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure
daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt.
3. De aanvraag heeft betrekking op één project.
4. Vanaf 1 januari 2014 geldt dat het project nog niet is gestart of nog niet van start gaat
tijdens de lopende aanvraagprocedure.
5. De aanvraag omvat een begroting en een dekkingsplan.
6. De aanvraag mag het beschikbare budget van het betreffende deelgebied niet
overstijgen.
7. Een aanvraag voor een investeringsproject moet aangeven welke bedragen voor het
aanvraagjaar en welke bedragen voor de volgende jaren worden aangevraagd, waarbij
is aangegeven op welke wijze in de financiering van die volgende jaren is voorzien,
gesteld dat het Ondernemersfonds daarin niet zal gaan voorzien.
8. De aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend, maar worden eenmaal per
zes weken beoordeeld. De aanvrager krijgt bericht na afloop van het kwartaal.
Beoordelingscriteria voor projecten
1. Het project moet zo goed mogelijk passen binnen de doelstellingen van het
Ondernemersfonds Culemborg.
2. De hoogte van de toe te kennen bedragen aan projecten moeten in relatie staan tot het
belang van het gebied en de hoeveelheid ondernemers die baat hebben bij het project.
3. Het project heeft zoveel mogelijk economisch effect voor het betreffende deelgebied.
Werkwijze
1. Aanvragen moeten worden ingediend bij het Ondernemersfonds Culemborg. De
aanvraag wordt gecontroleerd op volledigheid en vervolgens doorgestuurd naar de
betreffende raad van advies. De RvA brengt advies uit naar het bestuur.
2. Alle aanvragen worden direct na de indieningstermijn in één bespreking van het
bestuur besproken, getoetst en beoordeeld.
3. Aanvragen die de toets aan de Eisen niet passeren, worden op de hoogte gebracht van
het besluit.
4. De overige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria en
leveren een rangorde op in termen van aantrekkelijkheid voor het betreffende
deelgebied. Als het aantal projectaanvragen het budget voor het deelgebied
overschrijdt, neemt het bestuur van de stichting het besluit om de aanvraag wel of niet
te honoreren.
5. Afgewezen projecten ontvangen hiervan bericht, met een volledig overzicht van de
besluitvorming.
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6. Toegewezen projecten ontvangen hiervan eveneens direct bericht, ook met een
volledig overzicht van de besluitvorming. Met de aanvragers worden afspraken
gemaakt over de betaling.
7. Uitbetaling vindt plaats op basis van overlegging van de factuur.
8. Uiterlijk vier weken na de sluitingsdatum is het besluitvormingsproces afgerond.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de stichting:
www.ondernemersfondsculemborg.nl
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