Eerste aanzet voorwaarden en criteria het Fonds
Toelichting
Bij de beoordeling van aanvragen voor een bijdrage uit het Fonds Ondernemend Groningen is
gekozen voor een opdeling in Voorwaarden en Criteria. De Voorwaarden zijn er om een aanvraag bij
voorbaat niet ontvankelijk te verklaren. Dit betreft zaken die te individueel zijn, elders gefinancierd
kunnen worden en/of niet ten goede komen aan het ondernemerscollectief. Als er niet voldaan wordt
aan de Voorwaarden vindt er geen afweging meer plaats over de hoogte van het toe te kennen bedrag.
Dat is dan steeds nihil. De Criteria dienen om de hoogte van het toe te kennen bedrag te bepalen. Dat
kan dan variëren van nihil tot aan het gevraagde bedrag.
Verantwoording keuzes
Een zwaar accent ligt op "zichtbare" activiteiten. Dat houdt in dat naar dit soort activiteiten 80% van
het geld gaat. De overige 20% gaat naar activiteiten met een langere termijn doel en niet direct
zichtbaar. Vaak gaat het dan om overlegorganen, dan wel bestuurlijke aangelegenheden. De reden
hierachter is dat alle bijdragers aan Het Fonds direct moeten kunnen zien wat er met hun geld gebeurt.
Uitdrukkelijk zijn voorbereidingen- en onderzoekstrajecten uitgesloten. Reden is dat het de bedoeling
is dat alle gelden ook daadwerkelijk besteed gaan worden en bij een onderzoekstraject is het doorgang
vinden van het uiteindelijke project hoogst onzeker. Dergelijke onderzoeksprojecten moeten daarom
buiten het Fonds blijven.
Een duidelijke focus ligt op het collectiviteitsprincipe. Dat houdt in dat het aangevraagde project
duidelijk ten goede moet komen aan een grote groep, dan wel aan het hele gebied. Projecten die
vooral gericht zijn op een activiteit vanuit één bedrijf / organisatie met een beperkte spin off, zijn
ongewenst. Vanzelfsprekend zal elke organisatie beweren dat op zijn/haar activiteit honderden dan
wel duizenden extra bezoekers afkomen die ook gaan winkelen. Maar dat is zeer de vraag en ook
uiterst moeilijk aantoonbaar. Bovendien zou het toekennen van subsidie aan dergelijke activiteiten een
ware toestroom van aanvragen kunnen veroorzaken nu andere subsidiestromen opgedroogd zijn.
Criterium moet dus zijn: wat hebben de aan Het Fonds bijdragende er concreet aan?
Bij elke bepaling is een toelichting toegevoegd: het bevordert de duidelijkheid en voorkomt discussie.

Bepalingen en criteria met betrekking tot aanvragen van subsidies vanuit het Fonds
Deze criteria zijn een afgeleide van en mogen daarom niet strijdig zijn met de statuten van Stichting
Het Fonds Ondernemend Groningen d.d. 4 februari 2011 noch met het werkplan van Stichting Het
Fonds Ondernemend Groningen van januari 2011. Deze criteria dienen als leidraad voor het
toekennen van financieringen vanuit het Fonds voor het kalenderjaar 2013 en verder.
Binnen het Fonds kan onderscheid gemaakt worden tussen algemene voorwaarden en inhoudelijke
beoordelingscriteria, die beiden bepalend zijn bij het honoreren of afwijzen van aanvragen.
De Algemene voorwaarden
1. De aanvraag dient een collectief ondernemersbelang
Toelichting: Het Fonds is opgebouwd uit collectieve gelden en dient daarom ook een collectief
doel. Vanzelfsprekend zal vrijwel elke activiteit in meer of mindere mate bezoekers genereren,
maar dat is geen grond voor een subsidie. Het positieve effect van een activiteit zal voor het
overgrote deel ten goede moeten komen aan en merkbaar zijn bij een aanzienlijke groep. Zaken
als Sfeerverlichting ed. zijn overduidelijke voorbeelden van dit collectiviteitsprincipe omdat ze
alle ondernemers in het werkgebied ten goede komen.
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2. De aanvraag wordt ingediend door verenigingen (naar burgerlijk recht), stichtingen of ad hoc
(ontwikkel)partnerschappen, gevestigd in het werkgebied van Het Fonds
Toelichting: De intentie van deze bepaling is dat het NIET mogelijk is een subsidieaanvraag te
doen door een zelfstandig commercieel bedrijf. De aanvrager(s) vertegenwoordigen een collectief
belang.
3. De aanvraag heeft betrekking op projecten met toegevoegde waarde voor de binnenstad en/of het
werkgebied
Toelichting: Deze toegevoegde waarde kan liggen in sfeer (alles wat consumenten naar de
binnenstad kan trekken omdat het er gezellig is), omzet, bezoekersaantallen en/of saamhorigheid
binnen een gebied.
4. In de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien
Toelichting: Als uit de aanvraag niet blijkt dat de aangevraagde subsidie essentieel is voor
doorgang van het project, kan er geen sprake zijn van een subsidietoekenning. Hieronder wordt
ook begrepen het doorgang laten vinden van het project in afgeslankte vorm. Nadrukkelijk worden
in deze afweging ook de bijdragen aan het project van andere partijen betrokken.
5. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn nog niet gestart en/of zijn een verdere
voortzetting van een, in voorgaande jaren bewezen, gewenst project
Toelichting: Bij een langlopend traject is het daarom noodzakelijk dat er tussentijdse evaluatie(s)
plaatsvinden. Deze evaluatie als zodanig is niet subsidiabel.
6. De aanvrager / het aanvragerscollectief verkeert niet in staat van faillissement, vereffening,
surseance van betaling of akkoord en deze zijn niet aangevraagd of aanhangig en/of de
financiering heeft geen betrekking op sanering van schulden, dan wel op een afbouw van
bedrijfsactiviteiten
Toelichting: Het Fonds is een collectief ondernemersfonds en is er niet voor het oplossen van in
het verleden ontstane problemen.
7. De aanvrager maakt de financieringsbehoefte aannemelijk
Toelichting: In het in te dienen verzoek dient aannemelijk gemaakt te worden wat het evenement /
project inhoudt en welke financiële consequenties er aan verbonden zijn.
8. De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van Het Fonds.
Toelichting (www.hetfondsgroningen.nl):
a. Stimuleren van collectieve ondernemersinitiatieven die het ondernemersklimaat ten goede
komen
b. Transparant maken van de trekkingsrechten voor verenigingen en/of samenwerkingsverbanden
c. Honoreren van aanvragen voor trekkingsrechten
d. Uitvoeren van onderzoek naar de effecten van het Fonds Ondernemend Groningen
e. Verantwoording afleggen over de besteding van de verkregen middelen
f. Verbetering van de samenwerking tussen ondernemingen en het gemeentebestuur
9. De resultaten van het project zijn meetbaar en worden als zodanig achteraf verantwoord
Toelichting: Uit de achteraf binnen een redelijke termijn te verstrekken verantwoording moet
blijken op welke wijze en in welke mate de beoogde doelen bereikt zijn en de financiële
verantwoording van deze punten.
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10. De aanvraag heeft een looptijd van maximaal drie jaar
Toelichting: Bij een langlopend project worden in de achtereenvolgende jaren geen nieuwe
subsidies toegekend, maar wordt het al toegekende subsidiebedrag weer opgenomen voor het
volgende jaar
11. Het Fonds heeft het recht om in incidentele gevallen af te wijken van deze voorwaarden
Toelichting: Deze bepaling heeft als functie dat het denkbaar is dat er in zeer incidentele gevallen
een subsidieaanvraag komt waarvoor zeer zwaarwegende redenen zijn om die wel in behandeling
te nemen. Te denken valt daarbij aan een project / activiteit die volgens de andere voorwaarden
niet voor subsidie in aanmerking zou komen, maar waar naar het oordeel van het bestuur van het
Fonds erg grote collectieve voordelen voor alle bijdragers aan het Fonds te verbinden zijn. Het
betreft hier dus nadrukkelijk een bepaling voor zeer uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van
het Fonds.
Voldoet de aanvraag niet aan deze voorwaarden, dan wordt deze niet in behandeling genomen / wordt
niet ontvankelijk verklaard. Voldoet de aanvraag wel aan deze voorwaarden dan wordt deze getoetst
op de volgende inhoudelijke beoordelingscriteria. Op grond van deze criteria wordt het toe te kennen
bedrag vastgesteld. Dat bedrag kan variëren tussen 0% en 100% van de aangevraagde subsidie. Deze
criteria dienen om te bezien op welke wijze en in welke mate een project invloed heeft op de
aantrekkelijkheid van de stad of een deel ervan en hoe het bezoekers / klanten aantrekt voor de
bijdragers aan het Fonds.
De Inhoudelijke beoordelingscriteria
1. Bij financiering wordt voorrang gegeven aan projecten die nieuwe dan wel innovatieve activiteiten
betreffen met een te verwachten blijvend effect en die betreffen:
a. Aanvullende fysieke voorzieningen in de openbare ruimte in het werkgebied
b. Activiteiten op het gebied van marketing, promotie en evenementen
c. Activiteiten die bijdragen, dan wel onderdeel zijn van, het Servicepunt Detailhandel en
tegemoetkomen aan het collectiviteitsprincipe
d. Activiteiten die ondernemers faciliteren in het geval van administratieve- en
aanbestedingstrajecten, voor zover die trajecten een collectief belang dienen voor het totale
werkgebied en ook als zodanig aantoonbaar zijn
e. Activiteiten die criminaliteitspreventie bevorderen
Toelichting: Zoals alle hier vermelde criteria geeft dit eerste punt een prioriteit aan. Er is sprake
van een begrensd totaal subsidiebedrag en deze criteria dienen ertoe een verdeling van de gelden
te maken, waarbij er oog is voor een goede procentuele verdeling.
2. Bij financiering wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen
verschillende aanvragers
Toelichting: In de Voorwaarden is dit punt al genoemd, maar de prioriteit van het project wordt
vergroot door het aantal aanvragers, de reikwijdte van het project en de invloed ervan.
3. Kosten van voorbereiding van een project komen niet voor financiering in aanmerking
Toelichting: Het Fonds is er ter subsidiering van collectieve activiteiten dan wel activiteiten die
een collectief ten goede komen en niet voor activiteiten die er in de toekomst wel/niet zullen zijn.
4. Er wordt bij de honorering van de projecten rekening gehouden met een evenwichtige spreiding
van activiteiten over de gemeente / het werkgebied van de Groningen City Club.
Toelichting: Er ontstaat een goede procentuele verdeling naar stadsbreed, binnenstadsbreed en
straat / wijk plaats.
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Slotbepalingen
1. 80% van de middelen wordt toegekend aan gebiedsgerichte activiteiten, 20% van de middelen
voor stedelijke en sectorale activiteiten. Daaronder wordt verstaan activiteiten die gebieds- en
werkveld overstijgend zijn en op langere termijn ondersteunend en ondernemersgericht zijn
2. Een aanvraag kan betrekking hebben op een project of evenement
3. 80% van het toegekende bedrag wordt uitgekeerd, indien mogelijk, uiterlijk vier werkweken voor
aanvang van het project (maar altijd jaarlijks na 15 april); 20% wordt uitgekeerd na inlevering en
goedkeuring van de evaluatie
4. De deelnemende organisaties moeten in hun uitingen kenbaar maken dat het betrokken project
mede mogelijk gemaakt is door het Fonds

Deze voorwaarden en criteria zijn vastgesteld tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de Groningen City Club op 13 mei 2013
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