Aanvragen van subsidie door lokale gemeenten van de Protestantse

Kerk Nederland uit de Solidariteitskas
Onderstaand vindt u een globaal overzicht van de subsidiemogelijkheden vanuit de
Solidariteitskas.
Ook als uw project niet past onder één van de drie hieronder genoemde categorieën is subsidie
soms mogelijk. Daarnaast zijn er tijdelijke projecten die ondersteund worden, zie hiervoor de
webpagina Solidariteitskas, of informeer bij Bureau Steunverlening. U vindt de gegevens
onderaan. Op uitkeringen van subsidies zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemeen:
Er zijn drie subsidie categorieën.

1. Toekomst lokale kerk: Subsidie tot max. € 20.000,-.
2. Beheer: Subsidie tot max. € 50,000,.
3. Calamiteiten: Subsidie tot max. € 10.000,-.

Typen project per categorie:
We onderscheiden vijf typen projecten binnen de categorie ¨Toekomst lokale kerk¨:
1. Revitaliseringsbijdrage. Subsidie max. € 2.500,-.
2. Samenwerking gemeenten (SAGE). Subsidie max. € 15.000,- en mede afhankelijk van
aantal deelnemende gemeenten.
3. Innovatiesubsidie (IZB FOCUS traject, Gemeentevernieuwing). Subsidie max.€ 10.000,Kan onder voorwaarden eenmaal met hetzelfde bedrag worden verlengd. Eigen bijdrage
gemeente: 25%.van het aangevraagde bedrag..
4. Perspectief subsidie. Subsidie max. € 20.000,-. Kan onder voorwaarden eenmaal worden
verlengd met hetzelfde bedrag. Eigen bijdrage gemeente: 25%.van het aangevraagde
bedrag.
5. Pastoraat / Predikantsplaatsen (garantiesubsidie). Het subsidiebedrag is afhankelijk van
de situatie. De steunwaardigheidstoets* wordt toegepast.
We onderscheiden vier typen projecten binnen de categorie ¨Beheer¨:(De
steunwaardigheidstoets* wordt voor deze projecten toegepast).
1. Restauraties en (ver)bouw van kerken. Subsidie max. € 50.000,-.
2. Restauraties en (ver)bouw van een multifunctioneel gebouw. Subsidie max.€ 50.000,-.
3. Restauraties van kerkorgels. Subsidie max. 25% van het tekort (nooit meer dan
€ 50.000,-).
4. Rentesubsidies. Max. 2,5% (korting op het rentepercentage). Maximum duur is 5 jaar.
Alleen op leningen, die bij de SKG zijn afgesloten.
We onderscheiden drie typen projecten binnen de categorie ¨Calamiteiten¨:
1. Situaties bij overmacht. Subsidie max. € 5.000,-.
2. Gemeentebegeleiding bij seksueel misbruik in pastorale relaties. Subsidie max.
€ 5.000,-.
3. Liquiditeitsproblemen. Subsidie max. € 10.000,-. Er zijn aanvullende voorwaarden.
*  Steunwaardigheidstoets: de liquiditeitspositie mag niet groter zijn dan 4 keer het benodigd jaarbudget van.de gemeente.

Subsidieaanvraag:
Bij een subsidieaanvraag kunnen de volgende aanvullende documenten worden gevraagd
(separaat per mail, of in het aanvraagformulier wat u wordt toegezonden).
• Projectplan
• Projectbegroting en dekkingsplan
• Twee meest recente vastgestelde jaarrekeningen, (incl. balans)
• Laatste jaarbegroting
• Beleidsplan en meerjarenraming
• Overzicht van aanvragen bij andere fondsen voor dit project
• Onderbouwing / Toelichting van het gevraagd subsidie bedrag en het plan.
• Na afloop van het project. Verslag implementatie van het plan en bereikte resultaten.

Beoordelingskader:
Subsidieaanvragen worden beoordeeld op inhoudelijke en op financiële aspecten:

Inhoudelijke aspecten:
• Het project moet bijdragen aan het voortbestaan, de ambitie en groei van de gemeente.
• Aantonen dat de komende periode de financiële situatie op orde komt, of dat financiële
middelen meegroeien of krimpen (in geval van kleiner wordende gemeenten).
Na tijdelijke steun moet de gemeente zelfstandig kunnen functioneren.
Financiële aspecten:
Bij een aantal projecten wordt de steunwaardigheidstoets* toegepast. Als de gemeente zelf moet
bijdragen conform een afgesproken percentage, dan geldt geen steunwaardigheidstoets. Als de
gemeente aangeeft zelf niet te kunnen bijdragen, dan wordt de steunwaardigheidstoets*
gehanteerd.

Vragen bij projectinhoud / onderbouwing:
a. Wat gaat u doen?
b. Wat zijn de kosten van het project?
c. Waarom kan de gemeente het project niet zelf financieren en doet ze een beroep op de
solidariteitskas?
d. Wat is het verwachte resultaat?
e. Hoe wordt gezorgd dat de resultaten en/of effecten van het project, na het beëindigen van de
financiële ondersteuning vanuit de solidariteitskas duurzaam geborgd worden en niet direct na
de projectperiode verdwenen zijn?
f. Hoe kan de ervaring die u met dit project opdoet ook bruikbaar worden gemaakt voor andere
gemeenten?
g. Kunt u aantonen dat dit project een wezenlijke bijdrage levert aan het voortbestaan, de
verdieping en/of groei van uw gemeente.
Bij een vervolgaanvraag op een subsidie, ontvangen wij graag een verslag van de bereikte
resultaten van het plan waarvoor de eerste subsidie is toegekend.

Meer informatie gewenst?
Voor meer informatie kunt u schrijven, bellen of mailen naar:
Bureau Steunverlening Protestantse Kerk in Nederland
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
email: steunverlening@protestantsekerk.nl
Tel. 030 - 880 16 28
www.protestantsekerk.nl

