Subsidievoorwaarden
Door het Bestuur van de Stichting zijn de doelstellingen, zoals die zijn vastgelegd in de statuten en
de beleidsnota nader uitgewerkt in subsidievoorwaarden
Stichting Coolsingel stelt zich ten doel zowel de inkomsten uit het vermogen als het vermogen zelf,
in de komende jaren tot circa 2020 te besteden aan projecten die tot verbetering van de
zorgverlening functie in Rotterdamse Regio leiden.
De Stichting financiert initiatieven in de vorm van projecten met een maximale looptijd van twee
jaar, die bijdragen aan:
de bevordering van de effectiviteit, de efficiency en de kwaliteit van de zorg
de ontwikkeling van nog niet bestaande zorgtoepassingen.
Hierbij wordt gedacht aan financiële ondersteuning van:
het ontwerpen dan wel organiseren van algemeen toegankelijke (digitale)
opleidingsprogramma’s voor zorgverleners (gesubsidieerd wordt alleen een eventueel tekort
bij aanvang, het opleidingsprogramma dient binnen 2 jaar kostendekkend te kunnen
opereren);
wetenschappelijk onderzoek in de zorg. Indien het toepassingsgericht is en binnen de looptijd
van het project (maximaal 2 jaar) tot een duidelijke efficiency verbetering en/of tot een
effectievere behandeling leidt. NB. Aan promotie gerelateerde onderzoeken en salariskosten
van promovendi worden niet gesubsidieerd. Overige salariskosten worden slechts bij hoge
uitzondering gesubsidieerd;
technische oplossingen die de zorgverleners dan wel de zorgontvangers kunnen ondersteunen
waardoor effectiever kan worden gewerkt;
de ontwikkeling van procedures in de zorgverlening, die tot een effectievere behandeling van
zorgontvangers leidt;
alle andere projecten die binnen de doelstelling vallen.
De subsidie is vooral bedoeld om initiatieven te faciliteren die anders niet van de grond komen.
De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de projectkosten en is bedoeld ter
aanmoediging, ter erkenning van het belang van een project en om een eventueel aanloopverlies
op te vangen. De subsidie is vooral bedoeld om initiatieven te faciliteren die anders niet van de
grond komen. Initiatieven dienen na de periode waarin subsidie is verleend, geïntegreerd te zijn in
de bestaande organisatie, afgerond te zijn of zelfstandig door te kunnen gaan.
Projecten dienen binnen 1 jaar na toekenning van de subsidie gestart te zijn.
Projecten dienen binnen 2 jaar na aanvang, tot een duidelijk praktisch resultaat te leiden,
toepasbaar in de zorg.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten projecten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
Een volledig ingevuld subsidieaanvraagformulier, vergezeld van een projectplan;
Een projectplan, met daarin: doelstelling project, aanpak, uit te voeren activiteiten, op te
leveren resultaten uitgezet op een tijdslijn, een gedetailleerde kostenraming met uren,
tarieven en eventuele overige kosten, een planning, de doorlooptijd, wie de trekker van het
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project is en wat de motivatie van die trekker is om het project tot een succes te maken, wie er
nog meer bij betrokken zijn;
De looptijd van het project is maximaal 2 jaar;
De resultaten van een gesubsidieerd project moeten beschikbaar komen voor de hele sector
bijvoorbeeld in de vorm van een rapport of publicatie;
Over de voortgang van een project wordt eens per half jaar op beknopte wijze per mail
gerapporteerd aan de Stichting Coolsingel, uiterlijk 10 april en 10 oktober van elk jaar;
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van
€
200.000, - per project inclusief eventuele btw indien de ontvanger van de subsidie btw-plichtig
is. De aanvragende organisatie dient substantieel bij te dragen;
Initiatieven dienen na de periode waarin subsidie is verleend, geïntegreerd te zijn in de
bestaande organisatie, afgerond te zijn of zelfstandig te door te kunnen gaan.

Voorstellen voor projecten kunnen tweemaal per jaar ingediend worden, door indiening van het
subsidieaanvraagformulier en het projectplan bij het Secretariaat van de Stichting Coolsingel.
De uiterste indientermijnen zijn 1 april en 1 oktober.
Indien uw organisatie meent een beroep op de fondsen van onze Stichting te kunnen doen, dan
zien wij gaarne uw aanvraag tegemoet zowel per post als per mail:
per post: het ingevulde subsidieaanvraagformulier in zesvoud en de bijlagen in tweevoud;
per mail: het subsidieaanvraagformulier naar secretariaat@stichtingcoolsingel.nl in
word-formaat.
Het subsidieaanvraagformulier dient altijd in het Nederlands te worden ingevuld, de bijlagen
kunnen eventueel in het Engels worden aangeleverd.
Uw aanvraag kunnen wij alleen behandelen indien u het originele van deze website gedownloade
subsidieaanvraagformulier gebruikt en dat in word-formaat aan ons toestuurt.
Het Bestuur van de Stichting Coolsingel of een door haar te benoemen commissie bepaalt steeds
binnen twee maanden na 1 april resp. 1 oktober, welke projecten gesubsidieerd zullen worden.
Over deze keuze kan niet worden gereclameerd.
De subsidie wordt verleend in de vorm van een voorschot van maximaal 70% bij aanvang van een
project.
Het restant wordt betaald nadat een project is afgerond, aan alle aan de subsidieverlening
gestelde voorwaarden is voldaan, een eindrapportage is opgeleverd en door een accountant is
verklaard dat de door Stichting Coolsingel verstrekte subsidie daadwerkelijk is besteed conform
het ingediende projectvoorstel en de voorwaarden voor subsidieverlening. In speciale situaties
kan een andere betalingsregeling overeengekomen worden en behoeft geen
accountantsverklaring te worden overlegd.
In publicaties over het project wordt vermeld dat de resultaten mede mogelijk werden gemaakt
door subsidie van de Stichting Coolsingel. Daarbij dient u gebruik maken van het logo van de
Stichting Coolsingel te downloaden van onze website op de pagina
www.stichtingcoolsingel.nl/logo
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