LEEFBAAR PLATTELAND

Routekaart subsidie Leefbaar Platteland

Check hier of het initiatief in aanmerking komt voor subsidie Leefbaar Platteland1 Ben je nog niet begonnen met de uitvoering van de activiteiten?

Vinden de activiteiten plaats in het buitengebied van Flevoland?

NEE

Of in één van de dorpen?

Wij subsidiëren geen activiteiten in de twee stedelijke kernen van Flevoland, namelijk
Lelystad en Almere.

JA
Ben je een stichting of vereniging? Of een groep bewoners uit

NEE

Flevoland?

(Sociaal) ondernemers die voor hun onderneming een subsidie aanvragen komen niet
in aanmerking voor subsidie.

JA
Ligt de uitvoering van de activiteiten bij bewoners uit Flevoland?

NEE

In het plan moet (minstens) aantoonbaar worden gemaakt dat het project wordt uitge
voerd door bewonersgroepen uit Flevoland om voor subsidie in aanmerking te komen.

JA
Gaat het om activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie
en leefbaarheid op het platteland? Of anders gezegd: zorgt deze

NEE

activiteit ervoor dat mensen in het buitengebied meer met elkaar
JA

heid op het platteland.

in verbinding komen?

Liggen de kosten waarvoor je subsidie aanvraagt tussen de € 5.000
en € 50.000? En bedraagt de cofinanciering of eigen bijdrage
JA

Wij subsidiëren geen initiatieven die niet bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaar

Is de gevraagde subsidie lager dan € 5.000? Mogelijk kun je voor jouw leefbaarheids
NEE

minimaal 50% van de subsidiabele kosten?

Komen de kosten direct voort uit de activiteiten?

initiatief terecht bij je gemeente. Is de gevraagde subsidie hoger dan € 50.000? Neem
dan contact op met de coördinator voor eventuele subsidiemogelijkheden.

Wij subsidiëren geen beheer en onderhoud van onroerend goed en ook geen opstart
NEE

kosten van een stichting of vereniging.

JA
Ben je nog niet begonnen met de uitvoering van de activiteiten?
Je kunt pas starten zodra je na het indienen van een aanvraag een

NEE

beschikking hebt ontvangen, waarin staat of je de subsidie krijgt
JA

coördinator Leefbaar Platteland gaat graag met je in gesprek over
een subsidieaanvraag. Ga hiervoor naar: www.leefbaarplatteland.nl
1 Aan deze routekaart kunnen geen rechten worden ontleend.

king voor subsidie. Dien je aanvraag dus altijd ruim voor de start van de activiteiten in
(liefst 22 weken van tevoren). Kosten voor onderzoek, voorlichtingsactiviteiten of het

toegekend. Dit kan tot 22 weken duren.

Ja, het initiatief lijkt in aanmerking te komen voor subsidie. De

Als je al bent begonnen met de uitvoering van de activiteiten, kom je niet in aanmer

ontwikkelen van plannen voor de activiteiten, mogen wel van tevoren worden gemaakt.

NEE

Helaas, het initiatief komt niet in aanmerking voor subsidie. Mogelijk kun je advies
inwinnen bij je gemeente bij het opstarten van je initiatief. Je kunt hen bereiken via:
https://leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl/gemeenten

