Programmaspecifieke vragenlijst
Programma: Gelderland Sport!;
Maatschappelijke kracht van sport;
Sportieve Buitenruimte

In het Uitvoeringsbeleid van het programma ‘Gelderland Sport! 2016-2019’ is opgenomen dat de
provincie ernaar streeft om de fysieke stedelijke ruimte aantrekkelijker in te richten, zodat deze
stimuleert tot sporten en bewegen. Dit sluit aan op de maatschappelijke trend dat mensen meer
individueel sporten en dat het ‘tussen de bedrijven door’ wordt beoefend.
Sport en bewegen in de bebouwde omgeving levert daarmee een bijdrage aan de sportparticipatie,
Gelderse (vrijetijds-)economie, de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de woonomgeving.
Bij de ondersteuning van de sportieve inrichting van de buitenruimte kiest de provincie voor het
concept ‘Sportvriendelijke omgeving’. In dit concept gaat het om het gelijktijdig inrichten van een
sportieve voorziening, het organiseren van de partijen die het samen beheren en het realiseren van
een programma van activiteiten. Feitelijke realisatie, actief beheer en actief gebruik gaan in dit
concept hand-in-hand.
Ook ondersteuning voor de transformatie van een bestaande voorziening naar een buitenruimte die
aan het concept ‘Sportvriendelijke omgeving’ voldoet, kunnen op deze wijze verbeterd worden.
Voor het draagvlak dient naast de initiatiefnemer minimaal één organisatie uit een andere
maatschappelijke sector betrokken te zijn.
In aansluiting wordt tevens bevorderd dat sportverenigingen of maatschappelijke organisaties gericht
op de doelgroep van mensen met een beperking bij de ontwikkeling worden betrokken.
Opgedane kennis en expertise worden tijdens en na het traject ter actief beschikbaar gesteld.

N.B. Indien u bij de beantwoording van onderstaande vragen verwijst naar uw projectplan,
dient u aan te geven in welke paragraaf, op welke pagina en welk tekstgedeelte.

1. Subsidiabele Activiteiten
1.1
Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan?
Toelichting: U kunt subsidie aanvragen voor
één activiteit.

☐ a. het realiseren van een sportieve
buitenruimte.
☐ b. het realiseren van een sportieve
buitenruimte in het kader van een
sportevenement op de evenementenkalender
of de Nationale Topevenementenkalender.

2. Criteria subsidie algemeen
Deze vragen dienen voor alle subsidiabele activiteiten als genoemd onder 1.1 a en b te
worden beantwoord.
2.1

Is de te realiseren of te verbeteren
sportieve buitenruimte:
a. Publiek toegankelijk?
b. Gelegen binnen of direct grenzend
aan de bebouwde kom als bedoeld
in de Wegenverkeerswet?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.
☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

Let op: U dient een document bij uw
aanvraag te voegen waaruit dit blijkt.
c. Van meerwaarde voor het sportief
bewegen en de sociale binding van
de bewoners en gebruikers van de
omliggende buurt of het
omliggende gebied

2.2

Let op: Nadere uitwerking meerwaarde in
projectvoorstel is vereist.
Met welke partij(-en) werkt u samen en uit
welke sector(-en) komt/komen deze
partner(s)?
Vul de tabel hiernaast in.
Let op: Bij de uitvoering van uw project
dient te worden samengewerkt met
tenminste één organisatie uit de sectoren
zoals genoemd in de tabel.

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

Sector
☐ Onderwijs
☐ Sport
☐ Overheid
☐ Recreatie
☐ Zorg
☐ Welzijn
☐Bedrijfsleven

Let op: U dient een samenwerkingsovereenkomst bij uw aanvraag te voegen
2.3

Maakt u gebruik van deskundige
procesbegeleiding?
Let op: U dient aan te tonen dat de in te
zetten procesbegeleider deskundig is op het
gebied van procesbegeleiding. Bijvoorbeeld
door het overleggen van een curriculum
vitae of referenties van de in te zetten
procesbegeleider.

☐ Ja
☐ Nee.

Naam

2.4

Worden sporters en andere personen met
een beperking of organisaties die zich de
behartiging van de belangen van personen
met een beperking ten doel stellen, bij de
activiteit betrokken?

☐ Ja, zie pagina ………………… in het
projectvoorstel.
☐ Nee, omdat……. (Beschrijf hieronder uw
afweging.)
Toelichting:

2.5

a. Is medewerking van de gemeente nodig
om het project te kunnen realiseren?

☐ Ja. Beantwoord vraag b.
☐ Nee. U hoeft vraag b niet te beantwoorden.

b. Is de gemeente bereid om medewerking
te verlenen aan de uitvoering van het
project?

☐ Ja.
☐ Nee.

Let op: Indien u ‘ja’ heeft geantwoord op
vraag b, dan dient u een brief van het
gemeentebestuur bij uw aanvraag te
voegen, tenzij gemeente partij is bij de
samenwerkingsovereenkomst.
2.6

2.7

Kan de activiteit worden uitgevoerd binnen
de geldende regelgeving?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

Toelichting: Denk hierbij bijvoorbeeld aan
benodigde vergunningen en het vigerend
bestemmingsplan.

Toelichting:

a. Wordt de sportieve buitenruimte
tenminste drie jaar na het einde van de
projectperiode actief beheerd en gebruikt?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

b. Is er perspectief op continuering van het
gebruik en beheer na die drie jaar?

☐ Ja
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

Let op: U dient een gebruiks- en beheerplan
bij uw aanvraag te voegen.

3. Extra criterium subsidie realisatie sportieve buitenruimte
Deze vraag dient alleen te worden beantwoord voor de subsidiabele activiteiten als
genoemd onder 1.1 onder a.
3.1

Wordt de sportieve buitenruimte
gerealiseerd op een sportpark?

☐ Ja. U kunt geen subsidie aanvragen.
☐ Nee

4. Extra criteria m.b.t. realisatie sportieve buitenruimte in het kader van een
sportevenement
Deze vragen dienen te worden beantwoord voor de subsidiabele activiteit als genoemd
in 1.1 onder b.
4.1

a. Wat is de naam van het sportevenement
in het kader waarvan u een sportieve
buitenruimte wil realiseren?

Naam evenement:

a. Staat het sportevenement op de
Evenementenkalender of op de Nationale
Topevenementenkalender?

☐ Evenementenkalender
☐ Topevenementenkalender
☐ Geen van beide. U kunt geen subsidie
aanvragen.

4.2

Bent u de organisator van het evenement?

☐ Ja
☐ Nee. Beantwoord vraag 4.3

4.3

Heeft u afspraken gemaakt over de
uitvoering van de activiteit met de
organisator van het evenement?

☐ Ja. Beantwoord vraag 4.4
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

Let op: U dient bij uw aanvraag een door
beide partijen ondertekend document te
overleggen waaruit blijkt welke afspraken
zijn gemaakt.
4.3

☐ Ja, zie pagina ………………… in het
projectvoorstel.
☐ Nee. U kunt geen subsidie aanvragen.

Passen de gemaakte afspraken binnen het
Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport 2016 2019!?

5. Vragen met betrekking tot staatssteun
5.1 Commerciële benutting
sportinfrastructuur:
a) Zullen gebruikers moeten betalen
voor het gebruik van de
sportinfrastructuur?
b) Door wat voor sporters zal de
sportinfrastructuur worden
gebruikt? Vink aan wat van
toepassing is.
Let op: ‘profsport’ wordt op grond van
Europese regelgeving als volgt
gedefinieerd:

☐ Ja
☐ Nee

☐ Amateursporters. U hoeft verder geen vragen
meer te beantwoorden.
☐ Profsporters. Ga verder met vraag c en d.

“Sportbeoefening in loondienst
uitgeoefend of als bezoldigde dienst
verricht, ongeacht of er een formele
arbeidsovereenkomst tussen de
profsporter en de betrokken
sportorganisatie is opgesteld, waarbij de
vergoeding hoger ligt dan de
deelnemingskosten en een aanzienlijk deel
van het inkomen van de sportbeoefenaar
vormt. Reis- en verblijfsonkosten om aan
een sportevenement deel te nemen,
worden
niet als vergoeding beschouwd.”
c) Welk percentage van de capaciteit
van de infrastructuur zal door
welk type gebruiker worden
benut?
Let op: indien de grootste
profsportgebruiker meer dan 80% van de
capaciteit van de sportinfrastructuur benut
, kan geen subsidie worden verstrekt
vanwege strijd met de Europese
staatssteunregels.
d) Zal de toegang tot de
sportinfrastructuur op
transparante en nietdiscriminerende basis worden
verleend aan meerdere
gebruikers?

Geeft het percentage op:
Grootste profsportgebruiker……….. %
Andere profsporters …….….%
Amateursporters………...%
Andere gebruikers ………….%

☐ Ja
☐ Nee

Let op: In uw projectvoorstel dient u te
beschrijven op welke wijze de afweging
plaatsvindt (transparant en nietdiscriminerend) om nieuwe gebruikers
toegang tot de sportinfrastructuur te
verlenen.

6. Inhoudelijke eisen projectvoorstel

De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van een projectplan waarin de activiteiten die u
gaat uitvoeren en de resultaten die worden beoogd, SMART zijn beschreven.
6.1

☐
U moet tenminste ingaan op de onderstaande aspecten:
1. de doelstelling, de activiteiten (o.a. feitelijke realisatie, samenwerking en beheer,
gebruik en programmering), de planning en de beoogde resultaten;
2. de projectbegroting, inclusief onderbouwing van de opgenomen kostenposten en
financiering;
3. de wijze waarop sporters en andere personen met een beperking dan wel organisaties
die zich de behartiging van de belangen van personen met een beperking ten doel
stellen, bij de activiteit zijn betrokken;
4. hoe het project ruimtelijk bijdraagt aan het sportvriendelijk inrichten van de stedelijke
omgeving;
5. hoe het project leidt tot meer sporten en bewegen;
6. hoe het project leidt tot meer sociale binding tussen de bewoners en gebruikers van
de omliggende buurt of het omliggende gebied;
7. de rol en inbreng van de samenwerkende partijen;
8. het waarborgen en organiseren van de publieke toegankelijkheid;
9. de wijze waarop u de kennis en ervaring die u heeft opgedaan gaat delen met
relevante partijen;
10. hoe het is geregeld dat de sportieve inrichting tenminste tot drie jaar na afronding
van het project actief beheerd en gebruikt wordt (gebruiks- en beheerplan)
11. indien sportieve buitenruimte in het kader van een evenement wordt gerealiseerd: de
wijze (vorm en inhoud) waarop de programmatische verbinding met het evenement
wordt georganiseerd.

7. Overzicht verplichte bijlagen
Let erop dat u bij het indienen van uw aanvraag de volgende verplichte bijlagen
7.1
meestuurt:
Projectplan;
Bankafschrift;
Uittreksel KvK;
Statuten;
- Jaarrekening;
- Cofinancieringsverklaringen;
- Samenwerkingsovereenkomst;
- Gebruiks- en beheerplan van de sportieve buitenruimte
- Document waaruit blijkt dat de sportieve buitenruimte gelegen is binnen of direct
grenzend aan de bebouwde kom.
- Brief van het gemeentebestuur (indien medewerking gemeente noodzakelijk is
om de sportieve buitenruimte te kunnen realiseren)
Indien u subsidie aanvraagt voor het realiseren van sportieve buitenruimte in het
kader van een evenement:
- Ondertekend document met gemaakte afspraken met organisator
sportevenement
EINDE VAN DE SPECIFIEKE VRAGEN IN HET DIGITALE AANVRAAGFORMULIER

