AANVRAAGFORMULIER CRISISARRANGEMENT
Naam gemeente:
Geef hieronder aan welke activiteiten je gaat uitvoeren tijdens de Coronacrisis en de
periode daarna (‘heropening’) met als doel: bevorderen vitaliteit in je stads- of
dorpskern. Tip: wees zo concreet mogelijk.

Activiteit

Totale
kosten

Gevraagde
bijdrage van
de provincie

€

€

Wie is de
aanvrager

Wanneer zijn de
activiteiten klaar

1

2

3

4

5

Totaal

1

Toelichting:
Beschrijving van de activiteiten

• Het gaat om gezamenlijke activiteiten voor de hele stads- of dorpskern of delen
daarvan. Heb je hierbij hulp nodig? Neem contact op met je met je reguliere
contactpersoon van de Stadsbeweging. Zij denken graag met je mee.
• Je mag met dit formulier geen subsidie aanvragen voor een activiteit die je ook al
in een andere provinciale regeling hebt aangevraagd.
• Voor inkomenssteun en vergoeding van vaste lasten (zoals huur) is deze regeling
niet beschikbaar.
Invullen tabel

• Kosten: onze regeling kent geen co-financieringseis, maar we willen wel graag in
beeld hebben hoeveel co-financiering er is. Vandaar de vraag om zowel de totale
kosten als het deel dat aan de provincie wordt gevraagd op te nemen.
• Ons advies is, om een reële maar tegelijkertijd ook iets ruimere termijn aan te
houden (bijvoorbeeld 31-12-2020). Lopen de activiteiten namelijk na de
opgegeven datum nog door, dan moet je uitstel aanvragen. Dat levert zowel bij
de aanvrager als bij ons extra werk op.
• Bij ‘wie is de aanvrager?’: Kies, waar mogelijk, per gemeente één aanvragende
partij. Hoe minder aanvragen wij ontvangen, hoe sneller we kunnen afhandelen.
De aanvrager kan de gemeente zelf zijn, de BIZ of Ondernemersvereniging.
Vragen?

Heb je vragen over dit formulier of wil je graag eerst nog sparren? Benader dan je vaste
contactpersoon binnen de Stadsbeweging. Heb je geen vast contactpersoon? Stuur dan
een bericht naar stadsbeweging@overijssel.nl of bel op 06 – 103 98 342. Een
Whatsappbericht sturen mag ook.
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