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Kaders regeling ter stimulering van het ondernemersklimaat Slochteren 2019. 

  

Doel van de regeling 

De regeling wordt ingezet voor de versterking van het ondernemersklimaat in de voormalige 

gemeente Slochteren.  

De subsidiabele activiteiten komen ten goede aan het ondernemersklimaat in Slochteren, dat een 

positief effect heeft op de leefbaarheid in het gebied.  

 

De subsidiabele activiteiten zijn activiteiten op het gebied van: 

- gebiedspromotie/gebiedsmarketing 

- recreatie en toerisme 

- ondernemerschap  

- promotie van een sector  

- activiteiten in het kader van aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 

- kennisdeling  

- innovatie 

- veiligheid 

- ruimtelijke kwaliteit 

- duurzaamheid  

- biodiversiteit 

 

Een voorwaarde is dat de activiteiten/middelen niet subsidiabel zijn via het Leefbaarheidsfonds 

Slochteren.  

 

Doelgroep 

> De aanvraag wordt gedaan door individuele ondernemers, een gelegenheidssamenwerking van 

ondernemers of door een ondernemersvereniging/ 

handelsvereniging/winkeliersvereniging/landbouwvereniging.  

 

Pilotjaar 2019 

* Subsidieplafond € 300.000,- (2018 + 2019).  

 

De regeling betreft een tendersysteem met puntentelling. 

Bijvoorbeeld  twee tranches: 1 mei t/m 1 juni 2019, 1 oktober t/m 31 oktober 2019. Om zo zomer 

en winteractiviteiten te kunnen bedienen.  

* November 2019 evaluatie van de twee tranches, met ondernemersverenigingen/aanvragers. 

 

Financieel 

* Per aanvraag een maximaal bedrag van € 50.000 uitkeren, om meerdere aanvragen uit het fonds 

te kunnen bedienen, maar wel voldoende impuls te kunnen geven.  

* De subsidie is stapelbaar met andere subsidies, maar niet met andere fondsen van de gemeente. 

* Er is geen cofinanciering nodig, wel een sluitende begroting met een uitgewerkt plan. 

* Indien de evaluatie over 2019 positief uitvalt, zal het (mogelijke) restbedrag in een 

overhevelingsvoorstel naar 2020 worden overgeheveld. Per 2020 wordt de regeling voor het 

ondernemersklimaat voor de hele gemeente opengesteld, met het op dat moment beschikbare 

bedrag.  



 

Toetsing 

De toetsing gaat per puntentelling en gebeurt intern. Hier moet nog een systeem voor uitgewerkt 

worden. 

De aanvraag moet voldoen aan een aantal criteria, zoals (in 2019): 

> de activiteit vindt plaats in Slochteren (na 2019 in Midden-Groningen). 

> de activiteit is niet subsidiabel via het Leefbaarheidsfonds. 

> de activiteit komt ten goede aan ondernemersklimaat/ruimtelijke kwaliteit in voormalig 

gemeente Slochteren, dat weer ten goede komt aan de leefbaarheid in het gebied. 

> er is aantoonbaar draagvlak voor de activiteit. 

> de activiteit vindt plaats in hetzelfde jaar. 

> de activiteit vindt plaats na afloop van de tender. 

> de activiteit is vergunbaar (juridische check). 

> er is een (inclusief subsidiebedrag) sluitende begroting aangeleverd. 

> onderhoud is geregeld (indien van toepassing). 


