Aanvraagformulier subsidie Coronapakket Cultuur
Hoe kan ik subsidie voor het Coronapakket Cultuur aanvragen?
De aanvraag kan digitaal worden ingediend via Aanvraagformulier Corona Cultuurpakket



Als bijlage stuurt u dit volledig ingevulde formulier mee.
Vraagt u voor de eerste keer subsidie bij ons aan? Stuur dan een kopie van een bankafschrift mee
(bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
De nadere regels voor het Coronapakket Cultuur vindt u ook op onze website bij het onderdeel subsidies.
Aanvragen voor de 1e tranche (juli t/m oktober 2021 )
Aanvragen voor de 2 tranche (november 2021 t/m februari 2022)
Aanvragen voor de 3e tranche (maart t/m juni 2022)






Verklaring
Met het invullen van het formulier voor het aanvragen van de subsidie voor Coronapakket Cultuur verklaart u
zich akkoord dat:



niet in surseance van betaling of staat van faillissement te verkeren;
bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de Algemene
Subsidieverordening 2015 van de gemeente Zwijndrecht en de nadere regels op de subsidieregelingen;
bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die daartoe zijn aangewezen;
te zullen meewerken aan controles.
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Vraag
Wilt u aanspraak maken op financiële noodsteun?
(Heugel 1)

Toelichting: benoem de projecten zo concreet mogelijk
Bedrag (max € 10.000,--) :

Financiële steun over 2020:
Aan te vragen in tranche 1 of 2.
Aantoonbaar omzetverlies in 2020 ten opzichte van 2018
en 2019 van minimaal 20% voor omzet gerelateerd aan
inkomsten/activiteiten in Zwijndrecht, of een tekort op
de jaarrekening 2020.
Stuur met de aanvraag een kopie van de jaarrekening
2018, 2019 en 2020 mee, alsmede een begroting 2021.
Financiële steun over 2021
Aan te vragen in tranche 3.
Aantoonbaar omzetverlies in 2021 ten opzichte van
2018, 2019 en 2020 van minimaal 20% voor omzet
gerelateerd aan inkomsten/activiteiten in Zwijndrecht,
of een tekort op de jaarrekening 2021.
Stuur met de aanvraag een kopie van de jaarrekening
2018, 2019, 2020 en 2021 mee, alsmede een begroting
2022.
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Let op:
Deze subsidie kan als inkomen worden gezien en dus
wellicht van invloed zijn op andere regelingen
(bijvoorbeeld bij de Tozo).
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Wilt u aanspraak maken op subsidie voor facilitaire
ondersteuning om op dit moment de bedrijfsvoering
doorgang te kunnen geven (denk aan aanschaf camera
voor digitalisering, tent voor buiten activiteiten,
aanpassingen 1,5-meter samenleving)? (Heugel 2a)

Bedrag (max € 10.000,-- per tranche):
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Wilt u aanspraak maken op subsidie voor het
organiseren van coronaproof activiteiten/projecten die
binnen de maatregelen op korte termijn uitgevoerd
kunnen worden? (Heugel 2b)

Bedrag: (max € 10.000,-- per tranche):

Activiteit/project:
Let op:
Deze subsidie kan als inkomen worden gezien als u
betaalde uren voor uzelf (inkomsten) opneemt in de
begroting van de activiteit en kan dus wellicht van
invloed zijn op andere regelingen (bijvoorbeeld bij de
Tozo).
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Wilt u aanspraak maken op subsidie om u organisatie
weerbaar te maken voor de toekomst (denk aan
educatie en innovatie)? (Heugel 3)

Bedrag (max € 10.000,-- per tranche):

Activiteit/project:
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Kunt u zelf een bijdrage leveren, bijvoorbeeld in de vorm
van de inzet van een reserve of manuren?
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Bijvoegen:

een plan van aanpak met toelichting op de
activiteiten/materialen waar u subsidie voor
aanvraagt. Vermeld ook de start – en
einddatum.

een begroting, zo gedetailleerd mogelijk.

Bij kosten voor apparatuur/technische
benodigdheden offertes en/of facturen van
leveranciers toevoegen. Dit mag ook met
terugwerkende kracht tot 10 maart 2020.
Kosten moeten aantoonbaar een relatie
hebben met het coronaproof kunnen
doorgaan van activiteiten tijdens de lockdown.
(Heugel 2a)

Geef inzicht in de inzet van eigen middelen of
andere coronasubsidies waarmee u de kosten
dekt. Vermeld duidelijk welk bedrag u bij de
gemeente aanvraagt.
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Afrekening:
Subsidies > € 5.000,-- dienen achteraf te worden verantwoord. Subsidies < € 5.000,-- worden bij de verlening
direct definitief vastgesteld. Indien wij u subsidie verlenen uit het Coronapakket leest u in de beschikking terug
of u nog een aparte verantwoording moet indienen en zo ja, op welke wijze.
Subsidie die wordt toegekend voor Heugel 1 wordt, in afwijking met de ASV, direct definitief vastgesteld.

Naam organisatie:

Ondertekening:
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