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Stichting Onbeperkt Genieten

Criteria en voorwaarden subsidie Start-Up Traject 2022
Hersenstichting en Onbeperkt Genieten
Aanvragen bijdrage
Aanvragen voor een bijdrage van de Hersenstichting worden via een online formulier ingediend. Dit formulier staat op de website
van Stichting Onbeperkt Genieten. Er is in 2022 een budget van € 15.000 euro beschikbaar.
Voorwaarden subsidie
● De subsidie kan aangevraagd worden door culturele organisaties: musea, theaters, podia en festivals.
● Zzp’ers of een collectief zonder rechtsvorm kunnen geen subsidie aanvragen.
● Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
● De aanvragende organisatie vraagt, tegelijk met de subsidieaanvraag een offerte voor het Start Up traject aan. Indien de
subsidie wordt toegekend dient deze offerte binnen vijf werkdagen geaccordeerd te worden. Indien na vijf werkdagen de
offerte niet geaccordeerd is, vervalt de subsidietoekenning.
● Binnen zes maanden na toekenning van de subsidie start het traject, mits de beschikbaarheid van Onbeperkt Genieten dit
toelaat.
● Binnen 12 maanden wordt het traject afgerond en is er minimaal één prikkelarme activiteit geweest.
● Culturele organisaties vermelden op de website en bij promotionele uitingen het logo van de Hersenstichting, Onbeperkt
Genieten en De Prikkelarme Cultuuragenda.
● De subsidie is een bijdrage van 1250 euro aan het Start Up traject. De overige kosten van 1250 euro (exclusief 21% btw,
reiskostenvergoeding en materiaalkosten training, 5 euro per deelnemer) is beschikbaar vanuit de eigen begroting of
andere financiering.
● Na afloop dient de aanvragende organisatie een kort eindverslag in waarin ook gevraagd wordt naar structurele plannen
voor prikkelarm aanbod. De Hersenstichting stelt hiervoor een format beschikbaar.
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Criteria
● Regionale spreiding is het belangrijkste criterium: met deze subsidie stimuleren we prikkelarm aanbod in nieuwe regio’s en
steden. Indien er binnen een straal van 25 km een andere aangesloten organisatie1 is, dan voldoet de aanvrager niet aan dit
criterium.2
● De organisatie heeft de intentie om structureel, prikkelarm aanbod op te nemen in de programmering.
● Er is draagvlak in de gehele organisatie om het prikkelarme programma te implementeren.

Procedure aanvraag
● Culturele organisaties kunnen van 21 juni tot en met 31 augustus een aanvraag indienen via de website van Stichting
Onbeperkt Genieten.
● Aanvragen worden binnen tien werkdagen op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
● Voldoet de aanvraag aan alle voorwaarden en criteria dan wordt de subsidie direct toegekend.
● Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden en criteria, m.u.v. het criterium voor regionale spreiding, dan zetten we de
aanvraag on hold tot 31 augustus.
● Als het budget op is wordt de subsidieaanvraag eerder gesloten.
● Bij toekenning van de subsidie ontvangt de organisatie een e-mail van de Hersenstichting met de bevestiging van de
toekenning van de subsidie. In september worden alle subsidieovereenkomsten opgesteld en verzonden. Na ondertekening
wordt de subsidie binnen 30 dagen uitbetaald.

1

Met aangesloten organisaties bedoelen we leden van De Prikkelarme Cultuuragenda en partners van Stichting Onbeperkt Genieten.
Voldoet jouw aanvraag niet aan dit criterium wordt deze tot 31 augustus on hold gezet. Als na 31 augustus nog budget beschikbaar wordt deze toegekend
aan de nog openstaande aanvragen, op volgorde van binnenkomst.
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