www.ondernemersfondsarnhem.nl

hoe kunt u aanvragen?

Het aanvraagformulier 2011 en de bijbehorende toelichting kunt u downloaden vanaf
de website www.ondernemersfondsarnhem.nl
Uw aanvraag kan tot en met 31 mei 2011 per e-mail worden ingediend bij
info@ondernemersfondsarnhem.nl
Let op: andere bijlagen dan de door Stichting Ondernemersfonds Arnhem vereiste bijlagen
bij het aanvraagformulier worden niet in de beoordeling van de aanvraag meegenomen!
Voor vragen en/of ondersteuning bij uw aanvraag kunt u terecht bij het secretariaat van
het Ondernemersfonds, geleid door Petra Kerkhof. Zij is uw eerste aanspreekpunt.
Secretariaat Ondernemersfonds Arnhem

Petra Kerkhof
Postbus 46
6800 AA Arnhem
M 06-5083 4423
E info@ondernemersfondsarnhem.nl

2011

Sluitingstermijn Ondernemersfonds Arnhem
31 mei 2011

Ondernemersfonds Arnhem
Tot en met 31 mei 2011 kunnen Arnhemse
ondernemerscollectieven, zijnde verenigingen,
stichtingen of aantoonbare samenwerkings
verbanden, bij het Ondernemersfonds Arnhem
financiële steun vragen voor innovatieve projecten
of activiteiten die een impuls geven aan de
Arnhemse economie.
Bovengenoemde ondernemerscollectieven worden
nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag in te
dienen bij het Ondernemersfonds. Heeft u ideeën
die ten goede komen aan de Arnhemse economie
en waar meerdere ondernemers economisch van
kunnen profiteren? Dien dan een aanvraag in!
Dit kan heel gemakkelijk via het daartoe opgestelde formulier. Lees meer in deze folder of bezoek:
www.ondernemersfondsarnhem.nl
stichting ondernemersfonds arnhem

Het Ondernemersfonds wordt gevoed door middel
van een opslag op de OZB-niet woningen.
De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beheert
het fonds. De bestuurders van de stichting zijn
voorgedragen door het bedrijfsleven. Gemeente
Arnhem en Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland zijn adviseurs van het bestuur van
de stichting.

De Stichting Ondernemersfonds Arnhem beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en verstrekt
zo mogelijk financiële steun (tot het beschikbare
subsidieplafond). Zij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W van de
gemeente Arnhem en aan het Arnhemse bedrijfs
leven en representatieve organisaties.
wie kunnen aanvragen?

Arnhemse ondernemerscollectieven, zijnde
verenigingen, stichtingen of aantoonbare samenwerkingsverbanden, kunnen een aanvraag indienen.

algemene voorwaarden:

de aanvraag heeft betrekking op één project;
	het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens de
lopende aanvraagprocedure van het Ondernemersfonds;
	de aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers of een aantoonbaar
samenwerkingsverband van ondernemers;
	in de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien;
	er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,
vereffening, surséance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure daartoe
aangevraagd of aanhangig gemaakt;
de aanvraag is volledig, inclusief begroting en dekkingsplan;
de aanvraag is ingediend op het daartoe opgestelde aanvraagformulier;
de aanvraag is digitaal ingediend bij het secretariaat van het Ondernemersfonds.

wat zijn de voorwaarden?

De aanvraag dient te voldoen aan algemene voor-
waarden voor indiening, alsmede aan inhoudelijke
voorwaarden waarmee de aanvraag wordt getoetst
aan de doelstelling van het Ondernemersfonds.

inhoudelijke voorwaarden:

	het project of de activiteit moet een aantoonbaar economisch effect sorteren voor
Arnhem of deelgebieden van Arnhem;
het project of de activiteit is voor een collectief van ondernemers van belang;
bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan innovatieve projecten
en activiteiten;
het project moet passen binnen de doelstelling van het Ondernemersfonds.
wat is de procedure?
1.	Tot en met

31 mei 2011 kunnen aanvragen digitaal worden ingediend bij het
s ecretariaat van het Ondernemersfonds Arnhem. U krijgt schriftelijk bericht van
ontvangst.
2.	Na sluiting van het Ondernemersfonds toetst het bestuur van de Stichting
Ondernemersfonds Arnhem de aanvraag aan de algemene en inhoudelijke
voorwaarden en doelstelling van het Ondernemersfonds Arnhem.
3.	Uiterlijk 8 weken na sluiting van het Ondernemersfonds ontvangt de aanvrager
bericht van honorering dan wel afwijzing van de ingediende aanvraag.
4. 	Ingeval van honorering van de aanvraag ontvangt de aanvrager informatie over de
vereiste verantwoording en rapportering aan de Stichting Ondernemersfonds Arnhem.

