Algemene vragen
Vraag:
Kan ik een subsidieaanvraag doen bij jullie als de gemeente ook al financiering ontvangt vanuit het
stimuleringsprogramma ‘Gezond In’ of het stimuleringsprogramma ‘GIDS’?
Antwoord:
Ja, dat kan. Wij beoordelen alle ingediende projectvoorstellen afzonderlijk en selecteren niet op
wel/niet deelname aan genoemde programma’s. We sluiten dus niet bij voorbaat bepaalde gebieden
uit.
Vraag:
Is het bijwonen van een door jullie georganiseerde informatiebijeenkomst verplicht als je een
subsidieaanvraag wil doen?
Antwoord:
Nee, zeker niet. Wij organiseren rondom de openstaande call “Gebiedsgerichte
gezondheidsaanpakken – fase 1” en mogelijk ook voor calls in de toekomst, één of meerdere
informatiebijeenkomsten. De toegevoegde waarde van deze bijeenkomsten is vooral dat er (live)
vragen gesteld kunnen worden en dat de call toegelicht wordt. De bijeenkomst maakt geen
onderdeel uit van het beoordelingsproces. Als u vragen heeft kunt u ook altijd telefonisch of via de email contact opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens van Maaike van Apeldoorn,
programmasecretaris.
Vraag:
Is er een format voor het schrijven van een projectplan?
Antwoord:
Nee, er is geen format beschikbaar voor een projectplan, wel is het van belang dat de punten uit de
criteria duidelijk terugkomen in uw voorstel. Wij stellen geen eisen aan de hoeveelheid pagina’s.
Op FondsNutsOhra.nl kunt u een aanvraag indienen, hoe u dit doet leest u hier.
Vraag:
Mag ik in meerdere calls een aanvraag indienen?
Antwoord:
Ja, dat mag.
Vraag:
Hoe vindt de beoordeling van de subsidieaanvraag plaats?
Antwoord:
Na sluiting van de call zal iedere aanvraag afzonderlijk beoordeeld worden door de
programmacommissie van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij . Zij adviseren Fonds
NutsOhra welke projecten voor financiering in aanmerking komen. Op basis van dat advies zal een
besluit worden genomen. In de calltekst kunt u terugvinden wanneer u uitsluitsel krijgt over de
financiering van uw subsidieaanvraag.

Vragen over de eerste call
Vraag:
In het plan van aanpak zullen de resultaten van een door Fonds NutsOhra beschikbaar te stellen
lopende inventarisatie van internationale literatuur gebruikt moeten worden. Wanneer zijn de
resultaten van deze studie bekend?
Antwoord:
De resultaten van de literatuurstudie die momenteel wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit
zullen vanaf begin mei op de website te vinden zijn. Ergens half mei, als de tweede call openstaat,
zullen wij ook nog een informatiebijeenkomst organiseren waarin wij wat toelichting geven op de 2de
call en tevens de resultaten van de studie bespreken. Houdt u onze website in de gaten voor de
aankondiging van deze bijeenkomsten.
Vraag:
De subsidie voor de eerste fase is bedoeld om te komen tot een startfoto en een plan van aanpak.
Wat moet ik dan nu indienen om in aanmerking te komen voor deze subsidie?
Antwoord:
Om in aanmerking te komen voor deze eerste subsidie beschrijft u in het projectplan hoe u samen
met de doelgroep en andere partijen van plan bent de startfoto te gaan maken, welke stappen u gaat
zetten om te komen tot een plan van aanpak voor fase 2 en hoe u het plan van aanpak gaat
realiseren.
Vraag:
In de calltekst staat dat elke geografische eenheid van circa 10.000 - 15.000 inwoners, die kan
aangeven waarom het een ‘gebied’ vormt, in aanmerking kan komen voor projectsubsidie. Is dit
aantal een harde eis?
Antwoord:
Voor dit aantal is gekozen om zo valide mogelijk uitspraken te kunnen doen over de resultaten. We
verwachten dat deze omvang het ideale aantal is om voldoende mensen te kunnen bereiken uit onze
doelgroep kansarme gezinnen. Wijkt u af van dit aantal, naar beneden of naar boven, geeft u dan aan
waarom het relevant is om af te wijken.
Vraag:
Er is een subsidie beschikbaar van maximaal € 50.000 in fase 1. Mag fase 1 alleen bekostigd worden
van dit subsidiebedrag, of moeten de instellingen zelf ook geld (of in-kind) investeringen doen?
Antwoord:
U mag fase 1 helemaal bekostigen met dit bedrag.
Vraag:
Wij hebben al een gezondheidsaanpak waarvan we weten dat hij goed werkt. Kunnen we dan ook
een subsidieaanvraag doen in de eerste call?
Antwoord:
De eerste call is bedoeld voor gebieden waar nog geïnventariseerd moet worden wat de problemen
zijn en vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven, in samenspraak met de doelgroep. Als u
al een aanpak hebt die u wilt gaan implementeren en borgen of wilt uitproberen en toetsen, dan
raden we u aan om te wachten op de tweede call van dit jaar. Deze zal op 1 mei opengaan.

Vragen over de tweede call
Vraag:
Kan ik ergens meer lezen over de tweede call die gaat over integrale gezondheidsaanpakken?
Antwoord:
Momenteel zijn we bezig met het schrijven van de calltekst. De bedoeling is dat deze call begin mei
opengaat. Zodra de tekst beschikbaar is zal deze op de website komen.

