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Je hebt een mooie lijst in handen. Een lijst met een scala
aan financiële mogelijkheden om van jouw idee een
project te maken.
Deze fondsenlijst is ontwikkeld door Groninger Dorpen
en toegespitst op onze provincie. Het overzicht is niet
volledig. We hebben er voor gekozen om vooral fondsen
en subsidies op te nemen waar Groninger dorpen eerder
al mee hebben samengewerkt. Toegankelijke fondsen
dus, waar jouw dorp ook wat aan kan hebben!
De fondsenlijst geeft een globaal overzicht van de
mogelijkheden per fonds of subsidie. Het geeft dus niet
alle informatie weer. Ook kunnen voorwaarden
veranderen. Kijk voordat je daadwerkelijk een aanvraag
doet, dus altijd op de website van het desbetreffende
fonds/de subsidie. Of neem telefonisch contact met ze
op om te peilen of jouw project in aanmerking komt. Dan
weet je zeker dat je de goede, actuele informatie hebt.
We wensen je heel veel succes met de fondsenwerving
voor jouw project. Heb je vragen of kan je wel wat
ondersteuning gebruiken? Aarzel dan vooral niet om
contact met ons op te nemen.

1

We helpen je graag verder!
Groninger Dorpen
www.groningerdorpen.nl

FONDS

KERN
REGIO
WOORDEN

DOEL

CRITERIA IN HET KORT RICHT
(ZIE VOOR
BEDRAG
AANVULLENDE
CRITERIA
DESBETREFFENDE
WEBSITE)
•

ANWB-fonds
Samen in actie

Duurzaamheid
Verkeer
Vervoer
Toegankelijk
voor iedereen

Provincie
Groningen

Subsidie voor
projecten op het
gebied van duurzame
mobiliteit,
verkeersveiligheid
of eropuit!

•
•
•

Bewonersinitiatieven
Provincie Groningen

Bewonersinitiatieven zorg
Provincie Groningen
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Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Activiteiten
Sport &
bewegen
Natuur

Jongeren
Zorg
Ouderen
Activiteiten

•
Kleinschalige
initiatieven
Provincie
Groningen

Provincie
Groningen

Wijken, dorpen en
straten nog mooier,
leuker en beter
maken.

Het ondersteunen
van kleinschalig
initiatieven die de
zorg in de provincie
verbeteren.

•
•

•

•

Het project/initiatief voldoen
aan minimaal één van de
volgende specifieke criteria:
- Verkeersveiligheid
- (Duurzame) mobiliteit
- Iedereen eropuit
Realisatie binnen één jaar
Project/initiatief moet een
blijvende waarde hebben
Met het project verbetert de
woon- en leefomgeving.
Het project draagt bij aan
versterking van de
samenwerking tussen
verschillende organisaties in
het dorp en/of met
buurdorpen.
Sprake zijn van cofinanciering
Evenementen kunnen een
maximale bijdrage krijgen
van 25% van de totale
begroting, en krijgen
éénmalig een bijdrage
Het gaat om een
kleinschalig, informeel plan
dat de zorg in uw omgeving
verbetert.
Het plan moet zijn besproken

INZEND
TERMIJN

€ 10.000 per
provincie
beschikbaar

Jaarlijks (zie
website)

< €10.000

Maandelijks

< €20.000

Doorlopend

Dorpshuizen

Initiatieven die
mensen in staat
stellen de zorg voor
elkaar goed op te
pakken.

•

•
•
•

•
•

Coöperatiefonds
Rabobank
Noordenveld West
Groningen

Activiteiten
Cultuur
Dorpshuizen
Leefbaarheid

Initiatief of
activiteit is in
gemeenten Het
Hogeland en
Westerkwartier

Ondersteunen van
projecten die de regio
versterken op de
volgende gebieden:
• economie
• innovatie
• maatschappij
• cultuur

•
•
•
•

Coöperatiefonds
Rabobank Stad en
Midden
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Activiteiten
Cultuur
Dorpshuizen

Voormalige
gemeenten:
Haren

Rabobank Stad en
Midden Groningen
ondersteunt

•

met gemeente en
professionals in de zorg.
Het project komt de
samenwerking tussen
verschillende groepen en
organisaties op gebied van
zorg in de regio ten goede.
Het plan past binnen
eventuele regionale
zorgvisie(s).
U steekt zelf de handen uit
de mouwen om het project te
realiseren.
grote restauraties aan
gebouwen komen niet in
aanmerking, kleine projecten,
waarbij sprake is van groot
draagvlak en veel
zelfwerkzaamheid, zijn
bespreekbaar.
De activiteit is voor een
breed publiek bereikbaar.
De aanvrager is klant van de
Rabobank of wil dit worden.
Activiteit wordt binnen 1 jaar
na toekenning uitgevoerd.
Een organisatie ontvangt niet
meer dan één keer per twee
jaar een bijdrage.
De bijdrage beslaat
maximaal 50% van de
begroting.
Aanvragen voor bouw,
onderhoud of renovatie
uitgesloten.
Het initiatief komt tot stand
door of leidt tot
samenwerking van meerdere

€1.000 €10.000

Aanleveren
aanvraag:
4 maart
13 mei
12 augustus
21 oktober

Leefbaarheid

BPD Cultuurfonds

Kunst en
cultuur in de
Openbare
ruimte

Groningen
Hoogezand
Slochteren
Veendam
Plaatsen:
Muntendam
Nieuwe Pekela

Landelijk

verschillende
projecten die
bijdragen aan
economie,
duurzaamheid,
leefbaarheid,
financiële educatie.
Kwaliteit en de
beleving van de
openbare ruimte
verbeteren, door het
ondersteunen van
kunst- en
cultuurprojecten die
raakvlakken hebben
met architectuur,
bouwen, de
gebouwde omgeving,
stedelijke
ontwikkeling,
gebiedsontwikkeling
en kunst in de
openbare ruimte.

•
•

•
•

•

DikGroen
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Natuur
Jongeren
Openbare
ruimte

Landelijk

Vergroting
waardering, respect,
kennis voor de
natuur, bij jeugd tot
en met 25 jaar.
DikGroen richt zich
vooral op
kleinschalige
projecten
waarin kinderen/
jongeren echt de
natuur in gaan om de
natuur te beleven.

•
•

partijen.
De aanvrager is in principe
een bancaire relatie.
Project moet met grote
waarschijnlijkheid op korte
termijn uitvoerbaar zijn.

De aanvrager dient een
instantie te zijn zonder
winstoogmerk.
Geen bijdrage voor kunst- en
cultuurprojecten in relatie tot
oa molens, muziekkoepels
en varend erfgoed; zie
voorwaarden.

In overleg

1 april
1 september
1 december

Een project kan worden
ingediend door jeugd tot en
met 25 jaar, maar ook door
jeugdverenigingen of
stichtingen.
Een bijdragetoekenning is in
beginsel eenmalig en niet
structureel.
Het project mag
aangevraagd worden onder
overheids- of commerciële
vlag (dus bijvoorbeeld
aanvragen van gemeentelijke
school of commercieel
kinderdagverblijf), echter

€50 - €750

Doorlopend

•

•

Emmaplein
Foundation

Fonds21
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Cultuur
Activiteiten

Kunst
Cultuur
Jongeren
Maatschappij

NoordNederland

Landelijk

Het doel van de
stichting is het doen
van uitkeringen aan
charitatieve, culturele,
wetenschappelijke en
het algemeen nut
beogende instellingen
in de ruimste zin des
woord.

Fonds 21 maakt
ondernemende,
culturele en
bijzondere sociaalmaatschappelijke
initiatieven mogelijk.
Het fonds steunt
spraakmakende grote
en kleine projecten
op het gebied van
Kunst & Cultuur en
Jongeren &
Maatschappij

•

•

•

•

•

aanvragen van niet-overheid
en niet-commerciële
instellingen hebben
voorrang.
Als al met (de uitvoering van)
een project is gestart, kan
geen bijdrage meer worden
verleend.
Het gaat liefst om een
concrete, zichtbare, tastbare,
materiële doelstelling.
Er wordt geen ondersteuning
in de exploitatie verleend,
tenzij het gaat om een
startsubsidie of een
eenmalige
overbruggingssubsidie.
Investeringen in, aankoop
van, onderhoud c.q.
restauratie van gebouwen
komen in beginsel niet in
aanmerking voor een
bijdrage. Soms wordt wel
een bijdrage verstrekt in de
kosten van inrichting.
De aanvrager is een
Nederlands rechtspersoon:
een Nederlandse stichting,
vereniging, B.V. of N.V.
zonder winstoogmerk.
De aanvraag betreft
projectgebonden activiteiten:
activiteiten die binnen een
afgebakend tijdsbestek
plaatsvinden. Er is sprake
van een duidelijk begin en
einde.
Voor de financiering van het

6 juni
6 september
6 december

In overleg

(Aanvraag moet
ten minste twee
weken voor de
datum van de
vergadering
binnen zijn.)

Doorlopend
> €10.000

(De aanvraag
dient minimaal
vier maanden
voor de start van
het project
ingediend te zijn)

project is er een
evenwichtige verdeling
tussen eigen inkomsten,
bijdragen van overheid
en bedrijfsleven, private en/of
publieke fondsen.

Fondsen voor
Ouderen

Fonds Sluyterman
van Loo

Zorg
Ouderen

Zorg
Ouderen

Nederland

Nederland

Verzamelwebsite met
alle fondsen bestemd
voor projecten voor
ouderen. De
QuickScan geeft snel
en duidelijk aan voor
welke fondsen jouw
project in aanmerking
komt.
Als stimuleringsfonds
voor
ouderenprojecten
bevordert Fonds
Sluyterman van Loo
het welbevinden van
ouderen.
Kernbegrippen:
zingeving,
waardigheid,
autonomie en
welbevinden.

•

Verschillende criteria,
afhankelijk van fonds.

•

Primair gericht zijn op het
welzijn van kwetsbare
ouderen.
In tijd beperkt zijn, dan wel
kans maken op
vervolgfinanciering al of niet
door derden.
Er wordt geen subsidie
verleend aan
inrichtingskosten,
investeringen in ontroerend
goed en mobiliteit.
Het project wordt beoordeeld
adhv Europees Manifest
Cittaslow
De kwaliteit van leven staat
centraal
Het Gebiedsfonds wil
ondernemers en inwoners
ondersteunen bij duurzame
durfprojecten die bijdragen
aan versterking identiteit,
kwaliteit en duurzaamheid

•

•

•

Gebiedsfonds
Westerwolde
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Openbare
ruimte
Natuur

Gemeenten:
Stadskanaal
Westerwolde

Projecten die door
het Gebiedsfonds
worden ondersteund
moeten gericht zijn
op het versterken van
de identiteit van het
gebied, natuur en
economische
ontwikkeling.

•
•

Afhankelijk van
fonds

Afhankelijk van
fonds

> €17.500

Behandeling
binnen 8 tot 10
weken

> €17.500

3 juli, 17
september en 3
december

6 juni
10 oktober

In overleg

Aanvragen
moeten 3 weken
voorafgaand
compleet
ingediend
worden.

van landschap Westerwolde

Gravin van Bijlandt
Stichting

Zorg
Ouderen
Natuur
Duurzaamheid
Openbare
ruimte

Nederland

De Gravin van
Bylandt Stichting is
een vermogensfonds
dat financiële steun
biedt aan stichtingen
en verenigingen die
projecten tot stand
willen brengen in het
algemeen belang van
mens en/of dier in
Nederland.

•
•

•

•

Groene
bewonersinitiatieven
(provincie
Groningen)

Mens en
Natuur

Provincie
Groningen

We faciliteren,
stimuleren en
ondersteunen
initiatieven van
bewoners die natuur
en landschap in hun
woonomgeving willen
versterken en er
samen voor willen
zorgen.

•
•

•
•

Haëlla Stichting
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Samenleven
Duurzaamheid

Nederland

De Haëlla Stichting
steunt voornamelijk

•

Criteria afhankelijk van
subcategorie.
Er wordt geen subsidie
verleend aan renovatie,
bouw of inrichting.

Het project levert een
positieve bijdrage aan
bewustwording van
bewoners voor natuur en
landschap;
het project sluit aan bij
natuur- en landschapsbeleid
van de provincie Groningen;
het project is niet in strijd met
beleid van provincie,
gemeente en/of waterschap;
het project is niet in strijd met
(lokale) ruimtelijke plannen
(woonvisie,
bestemmingsplan) en
vergunningen
(omgevingsverordeningen);
er is aantoonbaar actieve
eigen inzet van de
initiatiefnemers en bewoners;
een project waarbij de jeugd
actief bij wordt betrokken
heeft onze voorkeur.
Er zijn vrijwilligers betrokken
bij het project en de

In overleg

Doorlopend

< €10.000

Doorlopend

< €2.500

Doorlopend

Milieu

ING Nederland
Fonds

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Activiteiten
Sport &
bewegen
Natuur

Nederland

kleinschalige
projecten op het
gebied van geloof en
samenleving, vrede
en mensenrechten,
milieu en
duurzaamheid en
achterstand in
Nederland.
Met de campagne
'Help Nederland
vooruit' geeft het ING
Nederland fonds
initiatieven, waarbij
stichtingen en
verenigingen die zich
lokaal inzetten om
mensen vooruit te
helpen een steuntje
in de rug met een
eenmalige donatie.

•
•

•
•

•

Investeringssubsidie
duurzame energie
ISDE
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Duurzaamheid
Dorpshuizen

Nederland

Met de
Investeringssubsidie
duurzame energie
(ISDE) stimuleert de
overheid de komende
jaren dat
Nederlandse huizen
en bedrijven minder
door gas en meer
door duurzame
warmte worden
verwarmd.

•
•

•

organisatie.
Plan is gericht op een groep
mensen
Het gaat om een kleinschalig
project, een nieuw project, of
startsubsidie. Of het betreft
een project dat elders
moeilijk financierbaar is.

Lokale stichtingen en
verenigingen komen in
aanmerking voor dit fonds.
Door middel van een
internetstemming wordt de
hoogte van de donatie aan
de genomineerde stichtingen
en verenigingen bepaald.

In overleg

Vierde kwartaal
van ieder jaar

Subsidie is mogelijk voor de
volgende apparaten:
warmtepompen;
zonneboilers; pelletkachels;
biomassaketels.
De aanvrager is eigenaar
van de investering.
De aanvrager mag het
apparaat niet binnen een jaar
na de datum van de
subsidievaststelling
verwijderen.
De aanvrager neemt het
apparaat binnen 12 maanden
na de goedkeuring
(verlening) van de subsidie in
gebruik (uitstel mogelijk).

> €500
(hoogte bedrag
afhankelijk van
keuze apparaat)

Doorlopend

•

Janivo Stichting

Jantje Beton

Kansfonds
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Jongeren
Cultuur

Openbare
ruimte
Jongeren
Sport &
bewegen
Activiteiten

Zorg
Ouderen
Jongeren

Nederland

Nederland

Nederland

De Janivo Stichting
steunt projecten voor
kinderen en jongeren
op het gebied van
maatschappij
en kunst die
bijdragen tot een
betere samenleving.

•

Jantje Beton draagt
bij aan de realisering
van nieuwe
speelplekken in de
buurt, of het
verbeteren,
vernieuwen van
bestaande
speelplekken en mogelijkheden. Ze
ondersteunt bij het
realiseren van
plannen met
voorlichting en een
financiële bijdrage.

•

Kansfonds helpt
mensen omzien naar
de kwetsbaarsten in
onze samenleving,
zodat niemand
buitengesloten raakt.
Ze steunen kansrijke
initiatieven die
kwetsbare mensen
helpen om hun
situatie te
doorbreken. En die

•

•
•
•
•

•
•

•

Het betreft activiteiten die
geheel ten goede komen aan
kinderen, jongeren of
jongvolwassenen tot 25 jaar,
in een kwetsbare situatie
en/of achterstandspositie.
Bouw, renovatie, inrichting of
exploitatie van gebouwen en
terreinen komt niet in
aanmerking.

€1.000 - €5.000

Doorlopend

Kinderen hebben
aantoonbaar invloed op de
locatiekeuze, de opzet en/of
uitvoering van het project
Projecten met primair een
onderwijs-, sport- of cultureel
karakter zijn uitgesloten.
Het project wordt binnen 1
jaar na evt toekenning
gerealiseerd
Er is gemeentelijke
cofinanciering.
Het project heeft een
onderhoud- en beheersplan
voor komende 5 jaar

< €5.000

Doorlopend

Focus ligt op projecten voor
kwetsbare mensen
Inzet van vrijwilligers is harde
eis
Kosten voor nieuwbouw en
aanbouw, renovatie en
inrichting komen niet in
aanmerking voor
financiering.
Projecten die primair gericht
zijn op cultuur, milieu en
sport komen niet in

€1.000 €250.000

Doorlopend

LEADER
Oost-Groningen

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Activiteiten
Sport &
bewegen
Natuur

Gemeenten:
Oldambt
Menterwolde
Veendam
Pekela
Bellingwedde
Stadskanaal
Vlagtwedde

zijn opgezet door
betrokken mensen
die iets willen doen
voor de ander.
De leefbaarheid,
vitaliteit en economie
op het platteland
versterken en verder
ontwikkelen. Dat is
wat LEADER
nastreeft. Hiervoor
ondersteunt zij
initiatieven van
inwoners,
ondernemers en
organisaties uit het
gebied zelf.
Initiatieven die
bijdragen aan een
vitaal platteland op de
lange termijn.

aanmerking voor
financiering.

•

•

Lokale Energie
Voorwaarts

Duurzaamheid

Provinciaal

Opstartsubsidie voor
lokale groepen in
Groningen die
werken aan
duurzame lokale
energieopwekking en
energiebesparing.

•

•
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Het initiatief heeft betrekking
op één van de volgende
doelstellingen: (1)
economische impuls bij
achterblijvende minder
verstedelijkte gebieden; (2)
Activiteiten of
ontmoetingsplaatsen die de
sociale cohesie op het
platteland vergroten; (3) Het
uitbreiden en verbeteren van
de (agro)toeristische
infrastructuur.

< €25.000

mei
augustus
november

Het project levert op korte
en/of langere termijn een
positieve bijdrage aan de
realisatie van
energiebesparing en/of
duurzame
energieopwekking..
Het project draagt bij aan
versterking van de
leefbaarheid in het dorp. Er is
een aantoonbaar draagvlak
onder
bewoners/belanghebbenden,
of er is voldoende
onderbouwd dat dit is te
verkrijgen.
De initiatiefnemers zijn

< €10.000

Doorlopend

bereid zelf de handen uit de
mouwen te steken om het
project te realiseren. Deze
zelfwerkzaamheid is
zichtbaar in het voorstel.

Projectenfonds
Rabobank

NAM Leefbaarheid
& Duurzaamheid
programma

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Openbare
ruimte
Activiteiten
Sport &
bewegen

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Activiteiten
Sport &
bewegen
Natuur

Gemeentes:
Bellingwedde
Menterwolde
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Vlagtwedde

Primair gericht
op de
gemeentes:
Appingedam
Bedum
Delfzijl
De Marne
Eemsmond
Loppersum
Slochteren
Ten Boer
Winsum

Het projectenfonds is
er voor activiteiten die
de leefbaarheid in het
zuiden en oosten van
Groningen vergroten.

Het programma
ondersteunt
initiatieven die
inzetten op een
structurele
verbetering van de
leefbaarheid,
duurzaamheid en
waardering van de
regio.

•

in overleg

in overleg

februari
mei
augustus
oktober

•

Het project draagt bij aan de
kwaliteitsverbetering van de
leefomgeving, het versterken
van de sociale cohesie,
draagvlak en duurzaamheid
in de brede zin van het
woord.
Aanvragen kunnen worden
ingediend door
maatschappelijke
organisaties, coöperaties of
ondernemingen met een
publieke functie zonder
winstoogmerk (stichtingen en
verenigingen).
Projecten die al een bijdrage
hebben ontvangen van het
Loket Leefbaarheid of één
van de andere programma’s
van Kansrijk Groningen,
komen niet in aanmerking
voor dit programma.
Het programma is primair
gericht op dorpen in

> €10.000

Doorlopend

•

•

•
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•

Nederlands
Stichting voor het
Gehandicapte Kind
(NSGK)

Zorg
Jongeren
Dorpshuizen
Activiteiten
Sport en
bewegen
Cultuur
Openbare
ruimte

Nederland

NSGK ondersteunt
organisaties die als
doel hebben de
positie van kinderen
en jongeren met een
handicap te
verbeteren.

•

•

Oranjefonds
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Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Openbare
ruimte

Nederland

Het Oranje Fonds
geeft financiële
bijdragen aan heel
uiteenlopende
projecten. Het kan
gaan om
investeringen in

•

genoemde gemeentes, maar
ook inwoners van andere
dorpen die te maken hebben
met de gevolgen van de
gaswinning uit het
Groningen-gasveld kunnen
een aanvraag indienen.
Het project draagt direct bij
aan een (inclusieve)
samenleving waarin kinderen
en jongeren met en zonder
handicap vanzelfsprekend
samen leven en spelen.
Ontmoeting staat hierbij
centraal.
Het project moet zorgen
voor: een betere
toegankelijkheid voor onze
doelgroep en/of
empowerment van onze
doelgroep en/of een
positieve beeldvorming
bevorderen.
De doelgroep van NSGK
(kinderen en jongeren met
een beperking t/m 30 jaar)
en/of hun verwanten moeten
waar mogelijk actief
betrokken zijn bij de
voorbereiding en uitvoering
van het project.

Aankoop en nieuwbouw van
huisvesting komt niet in
aanmerking voor subsidie.

In overleg

Doorlopend

€500 € 100.000

Doorlopend

bijvoorbeeld een
buurt- of opvanghuis
maar ook om
activiteiten voor
jongeren, migranten,
of ouderen.
•

Prins Bernhard
Cultuurfonds

Cultuur
Natuur

Nederland

Het Cultuurfonds
ondersteunt projecten
op het gebied van
cultuur, natuur of
wetenschap in
Nederland.

•

•

Reserve
Leefbaarheid
Krimpgebieden
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Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Natuur

(Voormalige)
gemeentes:
Appingedam
Bellingwedde
Eemsmond
Delfzijl
De Marne
Loppersum
Menterwolde
Oldambt Pekela
Stadskanaal

Het programma heeft
als doel om
innovatieve projecten
en experimenten te
stimuleren en te
ondersteunen. Deze
moeten gerelateerd
zijn aan de krimp en
worden aangedragen
vanuit de
samenleving.

•

•

Bijzondere aandacht heeft
het Cultuurfonds voor
projecten die:
o gericht zijn op een
bijzondere, duidelijk
omschreven
doelgroep
o een leemte vullen in
het culturele aanbod
o uitgaan van
zelfwerkzaamheid
projecten met een
overwegend
sociaalmaatschappelijk
komen niet in aanmerking
voor financiering.
Is het project bedoeld voor
inwoners van een dorp
(gemeente)? Doe dan een
aanvraag bij de provinciale
afdeling.
De te subsidiëren projecten
richten zich op de aanpak
van (de negatieve gevolgen
van) bevolkingsdaling. Hierbij
is het belangrijk dat de
projecten worden gedragen
door de regionale partners,
zoals gemeenten.
Een andere belangrijke
voorwaarde is cofinanciering
door de project-partners.

In overleg

Doorlopend

In overleg

1 april
1 oktober

Veendam
Vlagtwedde
•

Het Nieuwe Doen

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Sport &
bewegen

Provincie
Groningen

Ruimtelijke Kwaliteit
Provincie Groningen

Landschap
Bebouwing
Stedenbouw

Provincie
Groningen

RWE Cultuurfonds

Cultuur
Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen

Gemeentes
Appingedam
Delfzijl
Eemsmond
Loppersum
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Het nieuwe Doen is
een revolverend
fonds. Het is een
maatschappelijk
fonds opgericht door
de Provincie
Groningen. Het fonds
verstrekt leningen
voor initiatieven op
het gebied van
leefbaarheid, zorg en
energie.

De kwaliteit van het
landschap en de
bebouwing in beeld
brengen d.m.v.
onderzoek. Ook is er
geld voor de inzet
van ontwerpers op
het gebied van
stedenbouw en
landschap.
Het RWE
Cultuurfonds is
opgericht om
culturele doelen in de
Eemsmondregio te

De aankoop, nieuwbouw,
verbouw of het herstel van
maatschappelijke
accommodaties, en de
inboedel die hiertoe behoort,
komen in aanmerking voor
een bijdrage.
• De aankoop, nieuwbouw,
verbouw of het herstel van
Zorg- en welzijnsgerelateerd
vastgoed, en de inboedel die
hiertoe behoort, komen in
aanmerking voor een
bijdrage.
• Voor financiering uit het
energiefonds komen
projecten in aanmerking die
betrekking hebben op de
energietransitie.
• het in beeld brengen van
landschappelijke en
stedenbouwkundige
kwaliteiten
en/of
• het inzichtelijk maken van de
mogelijkheden van het
verder ontwikkelen van
landschappelijke en
stedenbouwkundige
kwaliteiten om de ruimtelijke
kwaliteit te versterken.
• Uitsluitend projecten met een
algemeen aanvaard
maatschappelijk of cultureel
doel komen in aanmerking;
• De bijdrage is mede-

< €200.000
(zorg)
< €400.000
(accommodatie
& energie)

Max. 50 % van
de onder de
voorwaarden
vallende kosten,
met een
maximum
bedrag per
aanvraag van
€ 24.999.

In overleg

Doorlopend

Doorlopend
Bespreek
initiatief met
medewerker
Provincie

Elk kwartaal

ondersteunen.

•
•

•

Scholten Kamminga
Fonds

Cultuur
Jongeren
Zorg
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Activiteiten

Provincie
Groningen

Het J.B.
Scholtenfonds en
H.S. Kammingafonds
verlenen bijdragen
aan sociale en
culturele noden.

•

•

Stichting Fonds
Eemsmond
Voormalig SNS fonds
Eemsmond
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Cultuur
Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Activiteiten
Sport &
bewegen

Regio’s o.a.
Appingedam
Beerta
Loppersum
Roodeschool
Spijk
Ten Boer
Uithuizermeeden
Vlagtwedde

De stichting heeft als
doel het verlenen van
financiële steun of
steun in andere vorm
aan dergelijke
projecten die door
anderen worden
gerealiseerd, één en
ander in de ruimste

•

ondersteunend. Dit betekent
dat een project niet
uitsluitend mag afhangen van
de bijdrage van RWE.
De bijdrage is bestemd voor
kleinschalige projecten
Bijdragen zijn mogelijk voor
activiteiten op cultureel sociaal - maatschappelijk
terrein voor de provincie
Groningen.
Het moet gaan om
activiteiten die geen deel zijn
van de normale exploitatie
van instellingen c.q.
organisaties en in die zin aan
te merken zijn als bijzondere
activiteiten.
Voor dezelfde soort activiteit
van een instelling kan
hoogstens één maal per drie
jaar een bijdrage worden
verleend.
HSK verleent tot maximaal
€40.000 bijdragen voor
investeringen bij nieuwbouw
of renovatie/basisinrichting
van wijkcentra, dorpshuizen,
jeugdcentra.
Charitatieve, culturele,
educatieve en sociale
projecten zonder
winstoogmerk komen in
aanmerking voor een
bijdrage.

In overleg
(afhankelijk van
thema)

Doorlopend

In overleg

Doorlopend

Natuur

't Zandt.

zin van het woord.
•

SNS Fonds
Grijpskerk

Cultuur
Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Activiteiten
Sport &
bewegen
Natuur

Grijpskerk
Kommerzijl
Niezijl Pieterzijl
Visvliet
Munnekezijl
Lauwerzijl

Het SNS Fonds wil
steun bieden aan
maatschappelijke
initiatieven “dicht bij
huis”.

•

•

SNS Fonds
Middelstum

Cultuur
Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Activiteiten
Sport &
bewegen
Natuur

Stichting DOEN

Cultuur
Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Sport &
bewegen
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Middelstum
Huizinge
Toornwerd
Westerwijtwerd
Kantens
Rottum Stitswerd

Het SNS Fonds
Middelstum wil
financiële steun
bieden aan
maatschappelijke
initiatieven “dicht bij
huis”.

Nederland

Stichting DOEN
financiert initiatieven
van mensen die
risico’s durven nemen
om hun
baanbrekende ideeën
tot leven te brengen
en daarmee anderen
inspireren.

•

•
•

•

Projecten met een sociaal
maatschappelijk of ideëel
karakter, dan wel concreet
gericht op kunst, cultuur
(inclusief onderhoud van
nationaal erfgoed), sport,
educatie of milieu.
Een aanvraag is
projectgebonden en de
ondersteuning door het
Fonds betreft een bepaalde
periode en zal nooit van een
permanent karakter zijn.
Projecten moeten een
sociaal, maatschappelijk of
ideëel karakter hebben en/of
gericht zijn op o.a. kunst,
cultuur, sport, gezondheid,
zorg, recreatie, educatie,
natuur of milieu.
Slechts bij hoge uitzondering
zal het fonds de volledige
kosten van een project voor
haar rekening nemen. Eigen
inbreng en/of bijdragen van
anderen zijn derhalve een
vereiste.
De capaciteit van de planeet
is het uitgangspunt (‘groen’).
Iedereen kan meedoen,
mensen werken samen en
helpen elkaar met respect
voor individuele behoeftes en
mogelijkheden (‘sociaal’).
Kunst en cultuur nemen een
centrale plaats in vanuit de
overtuiging dat een

In overleg

Doorlopend

In overleg

januari
maart
mei
juli
september
november

In overleg

Doorlopend

Stichting Het R.C.
Maagdenhuis

Jongeren
Zorg
Ouderen
Activiteiten
Welzijn

Nederland

Het Maagdenhuis
ondersteunt
maatschappelijke
projecten die gericht
zijn op sociale
activering van
kwetsbare
doelgroepen.
Jongeren en ouderen
zijn de primaire
doelgroepen.

•

•

•

Stichting RCOAK

Stichting Voor
Elkaar
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Ouderen

Cultuur
Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Activiteiten
Sport &
bewegen

Nederland

Nederland

Stichting RCOAK
(Roomsch Catholijk
Oude Armen
Kantoor) ondersteunt
initiatieven en
projecten die de
kwaliteit van leven
van ouderen
bevorderen.

Stichting voor Elkaar
steunt lokale goede
doelen die een breed
publiek aanspreken.
Dit zijn bij voorkeur
projecten waarbij
mensen elkaar
ontmoeten, waar er
ruimte is voor

•

•

•
•

samenleving niet zonder kan
(‘creatief’).
Eenmalige investeringen, en
verbouwingskosten komen
niet in aanmerking voor
subsidie.
Geen bijdragen voor
projecten met een
overwegend
cultureel/kunstzinnig
karakter. Het Maagdenhuis
kan bijdragen aan projecten
met een sociaalmaatschappelijke insteek.
Projecten die het
levensplezier van ouderen
(minimaal 65+) vergroten,
komen in aanmerking voor
een bijdrage.
Er wordt door uzelf en/of
andere
subsidieverstrekkers/fondsen
bijgedragen aan de
financiering.
Er is een voorkeur voor
projecten die in de startfase
verkeren, innovatief zijn en in
beperkte tijd worden
uitgevoerd.

Behoeft altijd een donatie
voor tastbare en duurzame
hulpmiddelen.
De aanvrager is lid van Univé

Bijdragen liggen
gemiddeld
onder € 10.000

Doorlopend

in overleg

Doorlopend

Goed voor
elkaar prijs:
€ 1.000

April
September
December

Natuur

persoonlijk contact,
dichtbij huis.
•

Stimuleringsfonds
Rabobank Noord

VSB fonds

Waddenfonds

18

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Sport &
bewegen
Ouderen

Jongeren
Zorg
Ouderen
Dorpshuizen
Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Sport &
bewegen
Ouderen

Duurzaamheid
Openbare
ruimte
Activiteiten
Dorpshuizen
Cultuur

Gemeenten:
Bedum
Delfzijl
Eemsmond
Appingedam
Loppersum
Middelstum
Ten Boer

Met een subsidie uit
het Stimuleringsfonds
wordt een bijdrage
aan de economische
en maatschappelijke
ontwikkeling in
Noord-Groningen
verleend.

•
•

•

Nederland

Waddenregio

VSB fonds verleent
financiële steun aan
projecten die een
samenleving
dichterbij brengen
waarin iedereen
meedoet. Ook steunt
ze kunst en cultuur in
de breedste zin van
het woord.
Het geven van een
duurzame en
kwalitatieve impuls
aan de ecologie en
economie van het
Waddengebied.
Vooral het thema
‘lokale innovatie’ is
voor dorpen
interessant.
Subsidiabel zijn
activiteiten die de

•

•

•
•

De aanvraag draagt bij aan
één van de volgende
thema’s: samen, participatie,
dichtbij en ontplooiing.
Het gaat bij voorkeur om
'doe-projecten'.
Het project heeft een
openbaar toegankelijk
karakter en is gericht op één
of meer doelgroepen van
voldoende grootte.
De aanvrager bankiert bij de
Rabobank.
Alleen projecten die de
ontwikkeling van mensen
centraal stellen en hen in
staat stellen mee te doen
aan de samenleving worden
gesteund.
De aanvraag draagt bij aan
één van de volgende
thema’s: ontmoeten,
participeren, bewustzijn,
inspireren.

Projecten vallen binnen één
van de hoofddoelen van het
programma.
Aanvullende criteria zijn
opgesteld per thema.

In overleg

januari
mei
augustus
oktober

In overleg

Doorlopend

<€50.000

Indieningstermijn
t/m 13 december
2019 (tot 13.00
uur)

vitaliteit en de
sociaaleconomische
duurzaamheid van
lokale
gemeenschappen
verbeteren, en die
bijdragen aan nieuwe
netwerken of
versterking van
bestaande
netwerken.
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