Aanvraagformulier Projectsubsidie
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
Hoofdstuk 3 JOURNALISTIEKE PRODUCTIES

A Algemeen

o Ja o Nee

Bent u een natuurlijk persoon?
Indien ja:
Burgerservicenummer

:

Indien nee:
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

:

Naam organisatie

:

Rechtsvorm

:

Bent u een mediaorganisatie?
Indien ja

o Ja o Nee

Beschikt u over een redactiestatuut?

o Ja o Nee

Naam en voorletters contactpersoon

:

Functie

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

Emailadres

:

Correspondentieadres

:

Postcode en plaats

:

Rekeningnummer IBAN

:

Tenaamstelling rekening

:

Naam project

:

Tijdvak activiteiten

:

Datum van publicatie/uitzending

:

tot

NB: Met de journalistieke productie wordt gestart binnen een maand na bekendmaking van de subsidieverstrekking en de journalistieke productie is uiterlijk 9 maanden na bekendmaking van de subsidieverstrekking
gerealiseerd.

20 11 01231-A_versie nov 2020

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 :

Vragen over uw financiële gezondheid als u een mediaorganisatie bent:
NB: Deze vragen ook invullen indien uzelf een natuurlijk persoon bent en er een mediaorganisatie als
co-producent optreedt.
Blijkt uit uw laatste twee gepubliceerde of bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen
(of die van de mediaorganisatie als co-producent indien u een natuurlijk persoon bent) dat:
1. de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen) gelijk is aan of lager is dan 7,5%

o Ja o Nee
2. de rentedekkingsgraad op basis van de EBITDA (inkomsten voor aftrek van interest, belastingen en
afschrijvingen) lager is dan 1.0?

o Ja o Nee

C. Projectgegevens
Tip: Lees voor dit onderdeel niet alleen de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek
artikel 23 Rangschikking maar ook de toelichting bij de toetsingscriteria
a. Indien van toepassing. Op welke gemeente heeft de journalistieke productie betrekking?
Gemeentenaam

:

Aantal inwoners

:

b. In hoeverre is er bij de journalistieke productie sprake van coproductie tussen mediabedrijven?
Licht toe (maximaal 100 woorden) :
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c. In hoeverre is de journalistieke productie vernieuwend? (vernieuwende aanpak, inspirerend voor
vakgenoten en/of inzet van nieuwe technologie of software)
Licht toe (maximaal 100 woorden):

d. In hoeverre onderscheidt de journalistieke productie zich in kwaliteit en diepgang ten opzichte van reguliere journalistieke producties? (inhoudelijk of qua invalshoek?)
Licht toe (maximaal 100 woorden):

e. In hoeverre is er sprake van actualiteit of maatschappelijke relevantie bij de journalistieke productie?
Licht toe (maximaal 100 woorden):
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f. Welke impact (bereik en aandacht) heeft de journalistieke productie?
Licht toe (maximaal 100 woorden):

Is er een voornemen is om de journalistieke productie te publiceren dan wel uit te zenden?

o Ja o Nee
Licht eventueel toe:

Kan voor de journalistieke productie ook subsidie worden aangevraagd bij een gemeentelijk mediafonds in
Zuid-Holland (Delft of Leiden)?

o Ja o Nee
Licht eventueel toe:

Wordt de journalistieke productie door een lokale mediaorganisatie gepubliceerd of uitgezonden?

o Ja o Nee
Licht eventueel toe:
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Wordt de journalistieke productie uiterlijk twaalf uur na de eerste publicatie of uitzending kosteloos digitaal
openbaar gemaakt?

o Ja o Nee
Licht eventueel toe:

D. Verplichte bijlagen (voeg onderstaande genoemde bijlagen bij dit aanvraagformulier)
1. Projectplan.
Het projectplan (maximaal 450 woorden) is een omschrijving van de journalistieke productie. Het bevat een
overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Het projectplan maakt duidelijk hoe, en tot
welke publicatie(s)/uitzending de aanvraag leidt, wat de journalistieke aanpak is en wat de tijdsplanning is.
Optioneel: u kunt een link naar eerder journalistiek werk verstrekken.
2. Sluitende begroting met onderbouwing.
Bij de aanvraag wordt een sluitende, gespecificeerde projectbegroting ingediend van het journalistieke
product. 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. Zorg ervoor dat de in deze begroting genoemde kosten aansluiten
bij de in het projectplan genoemde activiteiten. Beargumenteer de tarieven die gebruikt worden voor
journalistiek werk (zie bijvoorbeeld: https://www.nvj.nl/ondernemerschap/tarief/tarievencalculator-0)
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000,00.
Kosten die NIET voor subsidie in aanmerking komen zijn:
• kosten voor het indienen van de aanvraag;
• kosten voor aanschaf van apparatuur;
• onvoorziene kosten.
3. Indien u een natuurlijk persoon/particulier bent: een ondertekende toezegging van een mediaorganisatie
dat de journalistieke productie in principe door haar wordt gepubliceerd of uitgezonden.
4. Indien u een privaatrechtelijk rechtspersoon bent:
– De meest recente versie van een afschrift van de statuten of oprichtingsakte.
– Uittreksel van de 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;
• Indien u een mediaorganisatie bent: dat de journalistieke productie in principe zal worden gepubliceerd of
uitgezonden;
• De provincie Zuid-Holland een rechtenvrije afbeelding te verstrekken die het onderwerp van de journalistieke productie weergeeft;
• De journalistieke productie ten hoogste 12 uur na publicatie of uitzending vrij en zonder kosten digitaal
openbaar te maken;
• 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

:
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