Koerskaart

Subsidiewerving
Wat bieden wij aan ?
Wij zoeken voor u subsidie en vragen hem voor u aan. We adviseren u, indien nodig, hoe uw
kansen op de subsidietoewijzing groter kunnen worden.
Waarom is het aanvragen van een subsidie zinvol ?
Subsidies en fondsen zijn er in alle soorten en maten. Zij bieden u een kans om de realisa ekosten
van uw plan te dekken. Bedenk dat U vaak als tegenpresta e aan verplich ngen van de
subsidiegever moet voldoen. De uitbetaling vindt vaak laat of na afloop van het project plaats. Een
toegewezen subsidie kan posi ef uitwerken op de beslissing van een externe geldschieter om uw
project te (voor)financieren.
Wanneer moet ik een subsidieaanvraag doen ?
Zo vroeg mogelijk. Sommige subsidies kunnen slechts gedurende een bepaalde jd van het jaar
aangevraagd worden, met een vooraf bepaalde inleverdatum. Bij een aantal subsidies geldt dat
wie het eerst komt, het eerst maalt of dat er geloot wordt op volgorde van binnenkomst. Het
schrijven van een gedegen plan kost jd. Bijna al jd geldt de regel dat je niet met de uitvoering
begonnen mag zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Vergunningen maken soms deel uit
van de aanvraag. Veel subsidietrajecten kennen een doorloop jd van 6—12 maanden.
Wat vragen wij van u ?
Wij vragen in eerste instan e slechts inzicht in uw wensen en plannen voor de toekomst. Als wij
een subsidieprogramma vinden dat bij u past, vragen wij u extra informa e ter beantwoording
van (verplichte) vragen van de subsidiegever.
Wat kost een subsidieonderzoek of een subsidieaanvraag ?
Voor leden van de watersportbond bieden wij het volgende aan:

Subsidieonderzoek:
De prijs van een subsidieonderzoek is € 300 (excl. BTW). U krijgt dan een overzicht van de
subsidieprogramma’s die op dat moment in de jd van toepassing zijn op uw plan.

Subsidieaanvraag:
De kosten zijn a ankelijk van het subsidieprogramma en het aan te vragen subsidiebedrag.
We kunnen uw aanvragen verzorgen voor een vast bedrag of ‘no cure no pay’.
Zijn er garan es op succes ?
Nee, helaas niet. De reden is dat een toekenning van heel veel factoren a ankelijk is, om uw risico
te beperken bieden we daarom de subsidieaanvraag no cure no pay aan. HavenLand hee al vele
succesvolle subsidieaanvragen gedaan. Het hoogste, door ons toedoen toegekende bedrag is tot
nu toe € 2.000.000.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
Wij kunnen u verder ontzorgen door: het ontwikkelen van plannen en visies, het aantrekken van
geschikte uitvoeringspartners, het verzorgen van steun en draagvlak, projectmanagement en
vergunningen. Wij helpen graag bij de realisa e van uw toekomstplannen.
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