Beleidsregel subsidie Global Goals; Hier & Daar,
gemeente Aa en Hunze

Artikel 1 – Doelstelling
1) Het college stelt de subsidieregeling Global Goals: Hier & Daar, Aa en Hunze beschikbaar
voor
a. de realisering van activiteiten ten behoeve van de bekendheid van de Global Goals, of
b. om inwoners, jongeren en bedrijven de mogelijkheid te bieden om zelf actief bij te dragen
aan het bereiken van de Global Goals.
2) Het college verleent alleen ondersteuning aan initiatieven ontplooid vanuit de lokale
gemeenschap die passen binnen de Global Goals. Hiervan is sprake wanneer er een directe
relatie bestaat tussen de activiteit in, of vanuit Aa en Hunze en een bijdrage in een ander land
ter bevordering van de Global Goals – dus hier én daar.

Artikel 2 - Aanvragers
1) Alleen aanvragers en/of het project die een connectie/band/relatie hebben met de gemeente
Aa en Hunze kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.
2) Onder aanvrager wordt volgens deze regeling verstaan:
a. Groepen, organisaties die volledig rechtspersoon zijn.
b. Een particulier initiatief, zijnde geen rechtspersoon, maar waarvan de opbrengst naar een
goed doel/organisatie, zijnde volledig rechtspersoon, gaat.

Artikel 3 - Vaststelling subsidieplafond
1) Voor elk kalenderjaar is voor het verstrekken van een bijdrage het bedrag beschikbaar zoals
in de begroting voor het desbetreffende jaar is vastgesteld.
2) Wanneer het totaal van de aanvragen dit bedrag overschrijdt wordt de bijdrage toegekend op
basis van de volgorde waarin de aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

Artikel 4 - Subsidiabele activiteiten
1) De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering
van de activiteiten.
2) Particuliere initiatieven t.b.v. inzameling gelden voor grote ontwikkelingsorganisaties worden
alleen gesteund als de gelden aan een specifiek project worden besteed.

Artikel 5 - Voorwaarden aan de subsidieaanvraag
1) De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vinden plaats in of vanuit de gemeente
Aa en Hunze en in een land/plaats elders in de wereld waarmee (inwoners van) Aa en Hunze
verbonden is/zijn.
2) De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient omschreven te worden via het
digitale aanvraagformulier, daarbij dient een begroting worden toegevoegd.
3) Er moet ook op een andere manier geld voor de activiteit bijeen worden gebracht.

4) Een aanvrager kan maar 1 keer per jaar voor hetzelfde goede doel een bijdrage ontvangen
van maximaal € 500,-.
5) Meerdere initiatieven/aanvragen van verschillende aanvragers voor hetzelfde goede doel is
wel mogelijk, dit wordt per aanvraag/initiatief bekeken.

Artikel 6 - Indiening subsidie
De subsidieaanvraag moet tenminste 2 weken vóór aanvang van de activiteit worden ingediend via
https://www.aaenhunze.nl/globalgoals via een e-formulier.

Artikel 7 - Hoogte subsidie
De financiële bijdrage kan verstrekt worden in de vorm van een stimuleringsbijdrage van maximaal
€ 500,- of in de vorm van een verdubbeling van een op andere wijze ontvangen bijdrage, eveneens ter
hoogte van maximaal € 500,-.
Artikel 8 – Beoordelingscriteria
1) De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten ‘Hier’ die erop gericht zijn het bewustzijn over
de Global Goals van de inwoners en bedrijven van Aa en Hunze te vergroten en voor
gelieerde activiteiten ‘Daar’ die bijdragen aan de realisering van de Global Goals.
2) De activiteit heeft een relatie met en geeft specifiek aandacht aan één of meerdere Global
Goals.

Artikel 9 - Besluitvorming
1) De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst als deze voldoen aan de
voorwaarden.
2) Het college legt de aanvraag voor aan het platform Global Goals Aa en Hunze, de leden van
het platform beoordelen de aanvraag en geven een advies over het wel of niet toekennen van
subsidie.
3) Het college volgt het advies van het platform Global Goals tenzij sprake is van zwaarwegende
omstandigheden om hiervan af te wijken.
4) De aanvrager dient binnen 4 weken na afloop van de activiteiten een kort verslag met
overzicht van de totale opbrengst te sturen.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel
1) Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.
2) Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel subsidie Global Goals; Hier &
daar, gemeente Aa en Hunze’.
3) Met inwerkingtreding van deze beleidsregel komen de beleidsregels voor een bijdrage aan
activiteiten in het kader van de millenniumdoelstellingen te vervallen.
4) Bekendmaking is geschied op 20 december 2017.

