Toelichting bij subsidieaanvraagformulier Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden
Inleiding
De projecten die voor de subsidie Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden in aanmerking willen komen
bevorderen de leefbaarheid op het gebied van:
 wonen
 onderwijs
 zorg
 sociaal economische vitalisering
 kwetsbare groepen
 het voorzieningen niveau
 of een combinatie hiervan
Wat wordt gesubsidieerd:
 aard- en nagelvaste voorzieningen
 procesbegeleiding en inzet van deskundigen voor onderzoek en analyse
 uitvoering van maatregelen en bevolkingsdaling gerelateerde activiteiten
Twee onderdelen
De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden bestaat uit twee onderdelen:
1. de regionale woon- en leefbaarheidsplannen
2. de innovatieve projecten en experimenten
Voor beide onderdelen geldt dat een project krimpproof en regioproof moet zijn.
ad 1. de regionale woon- en leefbaarheidsplannen
Om voor de regionale woon- en leefbaarheidsplannen in aanmerking te komen moet het project:
 passen binnen het beleid van het woon- en leefbaarheidsplan van gemeente De Marne, de
DEAL-gemeenten of Oost-Groningen;
 onderdeel maken van het woon- en leefbaarheidsplan van De Marne, de DEAL-gemeenten of
Oost-Groningen;
 vallen binnen de prioritering die in het woon- en leefbaarheidsplan van deze gemeente(n) is
afgesproken.
Meestal zijn de aanvragers de betreffende gemeente(n).
De maximale bijdrage is 30% tot een maximum van € 250.000 voor aard- en nagelvaste voorzieningen.
De maximale bijdrage is 40% tot een maximum van € 150.000 voor procesbegeleiding, onderzoek en
uitvoering van activiteiten.
De projecten dienen krimpproof en regioproof te zijn.

ad 2. de innovatieve projecten en experimenten
Om voor innovatieve projecten in aanmerking te komen moet het project:
 vanuit de samenleving aangedragen worden;
 voor de regio vernieuwend zijn;
 een belangrijke kennisdelingscomponent bevatten. Denk daarbij aan een bijdrage aan de
kennis over bevolkingsdaling, een leereffect voor de regio en het delen van de resultaten.
Meestal zijn de aanvragers georganiseerde inwoners of een maatschappelijke organisatie.
De maximale bijdrage is 50% tot een maximum van € 100.000.
Deze projecten dienen krimpproof, regioproof en innovatief te zijn.
Wat is krimpproof, regioproof en innovatief?
Krimpproof:
 het project richt zich op de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling;
 het project richt zich op leefbaarheid op korte en/of lange termijn. Met leefbaarheid wordt
bedoeld, wonen, onderwijs, zorg, gezondheidszorg, sociaal economische vitalisering, kwetsbare
groepen, het voorzieningen niveau of een combinatie hiervan;
 het project richt zich op het voorzieningenniveau. Hiermee wordt de beschikbaarheid en/of de
bereikbaarheid van welzijns-, zorg-, sport-, onderwijs-, cultuur- en commerciële voorzieningen
bedoeld.
Regioproof:
Het project is gemeentegrensoverschrijdend en wordt gedragen door de regionale partners.
 het project past binnen het (gemeentelijk) beleid;
 er is draagvlak bij betrokken partijen;
 er is een gemeentelijke cofinanciering.
Innovatief:
 het project is vernieuwend voor de regio;
 het project bevat kennisdelingscomponenten;
 het project is aangedragen vanuit de samenleving.
Aanvullende omschrijving term innovatief.
De letterlijke betekenis van het woord innovatie is vernieuwing. Het proces van innoveren
(innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van
producten, diensten, productieprocessen etc.)
Vernieuwing heeft vooral ook betrekking op de perceptie van de gebruiker(sgroepen). Soms kan iets
al ontwikkeld zijn in een gemeente of organisatie maar is dit in een ander gebied een volledig
vernieuwende methode of samenwerkingsverband. Vooraf is het dus niet eenvoudig te motiveren en
af te bakenen wat nu precies onder de noemer innovatief kan worden geschaard. De ambtelijke
adviesgroepen en de bestuurlijke stuurgroepen in de regio's hebben in de afgelopen tenders laten
zien zelf kritisch en scherp te kunnen aangeven wanneer voor hen in projecten het vernieuwende
karakter bijdraagt aan de leefbaarheid in hun gebied.
Uit deze publieksvriendelijke toelichting kunnen geen rechten ontleend worden.

