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Aanvraagformulier Projectsubsidie  
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek 
Hoofdstuk 2 Gemeentelijke mediafondsen 
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A Algemeen 

Naam organisatie :

 

Rechtsvorm : 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 

Naam en voorletters contactpersoon : 

Functie : 

Telefoonnummer : 

Mobiel nummer : 

Emailadres  : 

Correspondentieadres : 

Postcode en plaats : 

Rekeningnummer IBAN :                                          

Tenaamstelling rekening : 

Naam project :

                                        

Tijdvak activiteiten  : tot    

NB: De journalistieke producties waarop de subsidieverstrekking betrekking heeft, zijn door u beoordeeld en 
gehonoreerd binnen een jaar na bekendmaking van onze subsidieverstrekking. 

Gevraagd subsidiebedrag :

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
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B Financiën 

Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?  o Ja    o Nee   o Gedeeltelijk

Indien nee of gedeeltelijk, toelichting:

 

Begrote totale projectkosten       incl. BTW :                                               excl. BTW :  

C  Projectgegevens 

a. Hoeveel inwoners heeft de gemeente waarin het gemeentelijke mediafonds actief is?  

Gemeentenaam :  

Aantal inwoners :  

b. Op welke manier stelt het gemeentelijk mediafonds zich ten doel de kwaliteit van de journalistiek in  
de bewuste gemeente te stimuleren? (max 100 woorden)

 

c. Op welke manier draagt de journalistieke productie die het gemeentelijk mediafonds honoreert bij  
aan beter geïnformeerde inwoners van Zuid-Holland over hetgeen speelt in hun omgeving?  
(max 100 woorden)

 

d. Op welke manier is de onafhankelijkheid van de verdeelprocedure bij het gemeentelijk mediafonds 
gewaarborgd? (max 100 woorden) 
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e. Op welke manier is gewaarborgd dat personen met een persoonlijk belang bij de verdeelprocedure, niet 
betrokken zijn bij de verdeelprocedure? (max 100 woorden)

 

D. Verplichte bijlagen (voeg onderstaande genoemde bijlagen bij dit aanvraagformulier)

1. Projectplan. 
Het projectplan is een korte beschrijving van het fonds, de doelstelling, op welke manier het fonds  
de kwaliteit van de journalistiek in de bewuste gemeente verbetert, de samenstelling en werkwijze van  
de selectiecommissie dan wel het bestuur van de rechtspersoon en bevat een opgave van het aantal te  
beoordelen journalistieke producties. Dit mag een schatting zijn, bij voorkeur indien mogelijk op basis  
van eerdere aanvraagrondes.

2. Sluitende begroting met onderbouwing.
Bij de aanvraag wordt een sluitende begroting ingediend. Uit de begroting blijkt het uit te keren totaal-
bedrag wanneer bedoelde producties worden gehonoreerd, uitgesplitst in de te maken kosten. 
De begroting is voorzien van een dekkingsplan waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en door  
wie de kosten van het project worden gedekt. Hierbij moet de eigen bijdrage van de aanvrager worden 
vermeld en ook het totaal gevraagde subsidiebedrag, zodat het dekkingsplan uitkomt op 100% dekking  
van de totale projectkosten. 
Alleen die kosten zijn subsidiabel voor zover deze bijdragen aan de ondersteuning van het gemeentelijk 
mediafonds en rechtstreeks betrekking hebben op de realisatie van de journalistieke producties. 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,00. 

3. Een bewijs van gemeentelijke cofinanciering van de aangevraagde subsidie. 

4. De meest recente versie van een afschrift van de statuten of oprichtingsakte. Deze dient u bij te voegen       
indien u een privaatrechtelijke rechtspersoon bent. 

5. Uittreksel van het Kamer van Koophandel, maximaal 2 jaar oud.
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E  Ondertekening

Ondergetekende verklaart:
• Kennis te hebben genomen van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek;
• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn; 
• Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard of dat 

daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend; 
• Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de provincie Zuid-Holland en mee te zullen werken 

aan controles;
• Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring 
op onze website. https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring/.

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Optioneel ondergetekende 2 

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Optioneel ondergetekende 3 

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring/
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