Regionale subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019
De regionale subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt is onderdeel van het regionale
arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital werkt! in Noordoost Brabant. De regionale
subsidieregeling is een samenwerking tussen de programmalijnen Talent en Loopbaan, het regionaal
werkbedrijf én Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. De
regionale subsidieregeling heeft als ambitie om partijen, die te maken hebben met jongeren tot 27
jaar, meer vanuit de vraag van de jongeren te laten werken én om partijen meer met elkaar samen te
laten werken. De ambitie helpt mee om jongeren duurzaam te laten participeren in de maatschappij
op een voor hen passende plek.
Artikel 1. Wat is het doel van de regeling
Het doel van de regionale subsidie is om:
1. Jongeren (in het onderwijs) toe te rusten op een stevige uitgangspositie op de arbeidsmarkt.
2. Jongeren (in het onderwijs) voor te bereiden op een weloverwogen en passende studie- en
beroepskeuze.
3. Jongeren duurzaam aan werk te helpen.
Artikel 2. Woordenlijst subsidieregeling
In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:
1. Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch. Deze
ASV geldt bij alle subsidieaanvragen.
2.Subsidieplafond: een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
3.Op volgorde van binnenkomst-methode: voor het bepalen van het bereiken van het
subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’. Dit heet
ook wel ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. We nemen alleen volledige subsidieaanvragen in
behandeling. Bij een niet-compleet ingevulde aanvraag geldt als datum van binnenkomst de
datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het
subsidieplafond op is, verstrekken wij geen subsidie meer.
Artikel 3. Wie kan een subsidie aanvraag indienen?
- Rechtspersonen, die actief zijn in de regio Noordoost Brabant kunnen een aanvraag indienen.
Het gaat om gevestigde instellingen en overheden in de regio:
• Gemeenten uit de regio Noordoost Brabant of UWV
• Instellingen jeugdhulp
• Onderwijsinstellingen VO
• Onderwijsinstellingen in het voortgezet speciaal onderwijs
• Onderwijsinstellingen in praktijkonderwijs
• Onderwijsinstellingen behorende tot middelbaar, hoger beroepsonderwijs en
universitair onderwijs
• Justitiële (jeugd)inrichtingen
• SW-bedrijven
• Ondernemers(verenigingen)
Artikel 4. Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

- Het project voldoet ten minste aan één van de doelstellingen uit artikel 1.

- Het project is gericht op jongeren van 12 tot 27 jaar. Woonachtig in de arbeidsmarktregio
Noordoost-Brabant zonder of met startkwalificatie.
- De aanvraag is een samenwerking tussen tenminste 2 partners in overheid, onderwijs,
ondernemers en/of zorginstelling. Daar waar mogelijk is er afstemming geweest over het
projectplan in bestaande overlegstructuren binnen het arbeidsmarktprogramma Agrifood
Capital werkt!, zoals ’t Werktverband of het Regionaal Strategisch Adviesteam (RSA).
- De subsidieaanvraag is bedoeld voor een project en niet voor individuele trajecten.
- Het project is innovatief, dat wil zeggen dat het een vernieuwende aanpak voor de
desbetreffende partners is en geen onderdeel van bestaand aanbod en/of werkwijze.
Artikel 5. Waarvoor wordt geen subsidie gegeven?
Niet subsidiabel zijn:
• Kosten die tot reguliere werkzaamheden van de aanvrager(s) behoren;
• Kosten die zijn verbonden aan de voorbereiding van de subsidieaanvraag;
• Inventarisatie, onderzoekskosten en huisvestingskosten komen niet voor subsidie in
aanmerking;
Artikel 6. Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
- De subsidieaanvraag is ten hoogste € 10.000,= .
- De co-financiering bedraagt minstens 25% bovenop het aangevraagde bedrag.
• Cofinanciering bestaat uit financiële middelen en niet uit uren of andere inkindbijdragen.
• Alleen kosten die verbonden zijn met het project en na de start van het project worden
gemaakt komen in aanmerking voor subsidie en co-financiering;
• Als de aanvrager BTW kan verrekenen, mogen deze niet als kosten meegenomen
worden in de begroting en eindafrekening.
Artikel 7. Hoe verloopt de subsidieprocedure?
- De looptijd van de subsidie regeling is van 1 december 2018 tot en met 31 december 2019.
Het project in de aanvraag dient in deze periode afgerond te worden.
- Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. Dit heet het subsidieplafond. Wij
verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Wij gebruiken hiervoor de op
volgorde van binnenkomst-methode.
- In 2019 is het subsidieplafond € 125.000,= . Er geldt op=op.
- De subsidie wordt geweigerd als het subsidieplafond is bereikt, subsidieaanvrager in
surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard of het project conflicteert met
bestaand beleid in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.
- De subsidie is eenmalig. Een subsidie aanvraag heeft tenminste twee aanvragers. In de
samenstelling van aanvragers kunt u één keer een subsidie aanvraag indienen.
- Aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
- De projectondersteuner bekijkt of de aanvraag compleet is op:
• Volledigheid en ondertekening aanvraag;
• Sluitende begroting met cofinanciering.
- Een adviesgroep bestaande uit vijf vertegenwoordigers van onderwijs, overheid, regionaal
werkbedrijf en zorg brengt advies uit over toekennen van subsidie op basis van de volgende
criteria:
• De mate waarin het project vernieuwend is en nieuwe samenwerkingsverbanden
oplevert;
• Het project voldoet aan één van de doelstellingen;

• Het project bijdraagt aan duurzame resultaten en continuïteit na afloop van het
project;
• Het project is afgestemd in de regio en met betrokken partijen;
• De aanvraag is een duidelijke business case (kosten en/of hoogte van de subsidie staan
in verhouding met de resultaten).
- Binnen 13 weken wordt de aanvrager geïnformeerd over het besluit.
- Subsidieontvangers worden actieve partners van Agrifood Capital werkt!. Zij verlenen hun
medewerking om de resultaten van een aanpak/project te delen met andere partners in de
regio.
Artikel 8. Hoe kunt u aanvragen?
- De aanvragers gebruiken het format voor het indienen van een aanvraag. Dit format staat op
de websites: www.vooralsamenverantwoordelijk.nl, www.wspnoordoostbrabant.nl en
www.talentenloopbaan-nob.nl.
- Aanvragen kunnen van 1 december 2018 tot 1 juni 2019 ingediend worden bij de gemeente
’s-Hertogenbosch, gemeente@s-hertogenbosch.nl.
Artikel 9 Tot slot

-

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 december 2018.
2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2020.
3. Deze subsidieregeling stelt het college van burgemeester en wethouders van ’sHertogenbosch
4. Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Regionaal innovatiebudget jongeren
onderwijs-arbeidsmarkt 2019.
5. Bij deze subsidieregeling is de Algemene subsidieregeling (ASV) van de gemeente ’sHertogenbosch van kracht.

Contactpersoon

Meer informatie kunt u opvragen bij Liesbeth Endendijk, Programmacoördinator VSV en
Kwetsbare jongeren, l.endendijk@s-hertogenbosch.nl, 06-52547624.

Aanvraagformulier subsidie Regionaal innovatiebudget jongeren onderwijsarbeidsmarkt
De subsidie regionaal innovatiebudget jongeren onderwijs-arbeidsmarkt is onderdeel van het
regionaal arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital werkt!. De subsidieregeling is te vinden op de
websites: www.vooralsamenverantwoordelijk.nl , www.wspnoordoostbrabant.nl en
www.talentenloopbaan-nob.nl. De provincie Noord Brabant en de programmalijn Voortijdig
Schoolverlaten en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren hebben hiervoor middelen beschikbaar
gesteld. Het formulier dient volledig te worden ingevuld.
U kunt van 1 december 2018 tot 1 juni 2019 uw aanvraag in pdf indienen bij gemeente ’sHertogenbosch: gemeente@s-hertogenbosch.nl Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Liesbeth Endendijk, l.endendijk@s-hertogenbosch.nl, 06-52547624.
Er is € 125.000,= beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal € 10.000,= aangevraagd worden.
Subsidie aanvragers?
Aanvrager 1:
Datum aanvraag
(De datum waarop een volledige
aanvraag is ontvangen, is datum
aanvraag. Er geldt: Op = Op)
Gemachtigde voor de
ondertekening van de aanvraag
(naam en functie)
Naam organisatie/bedrijf
Bezoekadres
Postadres
KVK nummer
IBAN (rekeningnummer)
Ten name van
Contactpersoon aanvraag
Functie contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
aanvraag
Telefoonnummer contactpersoon
aanvraag

Aanvrager 2:
Gemachtigde voor de
ondertekening van de aanvraag
(naam en functie)
Naam organisatie/bedrijf
Bezoekadres
Postadres
KVK nummer
Contactpersoon aanvraag
Functie contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
aanvraag
Telefoonnummer contactpersoon
aanvraag
Projectgegevens
Naam project
Looptijd
Hoogte van het gevraagde
subsidiebedrag
Doel
(Aan welke doelstelling draagt de
subsidieaanvraag bij? Hoe draagt
het project bij aan één van de
doelstellingen?)
Omschrijving van het project
(Wat wordt binnen het project
gedaan? Wat is innovatief aan het
project? Geef hier aan wat het
vernieuwende is van de aanpak van
het project voor de partners. En
geef ook aan of onderzocht is of
een dergelijk project al bestaat
zowel regionaal als landelijk)
Beoogd resultaat
(Wat wordt bereikt met het
project? Hoeveel en welke
jongeren hebben er profijt van?)
Beschrijving plan van aanpak op
hoofdlijnen
Totaal begroting inclusief
aangevraagde subsidie
(Geef hier gespecifieerd aan voor
welke activiteiten de gevraagde
middelen voor ingezet worden,

(Hier een korte uitleg geven. Het projectplan als bijlage mee
sturen)

(Hier een korte uitleg geven. De totaal begroting als bijlage
mee sturen)

welke andere financieringsbronnen
zijn aangesproken en wat is het
bedrag van de co-financiering?
Draagvlak (Geef aan met welke
organisaties en personen uit de
regio u afstemming heeft gehad
over de inhoud van de
subsidieaanvraag)
Betrokken partijen bij de
uitvoering van het project
Toekomst, duurzaamheid en
borging
(Omschrijf hier de activiteiten van
het project na de looptijd van de
subsidieaanvraag en op welke wijze
het bestendigd wordt in de
organisatie)
Kennisdeling en -verspreiding
(Op welke wijze wordt dit project,
bij positief resultaat, met de
andere netwerkpartners gedeeld?)
Ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de subsidieregeling ‘Regionaal
innovatiebudget jongeren onderwijs-arbeidsmarkt’ zoals aangegeven op de websites
www.vooralsamenverantwoordelijk.nl, www.wspnoordoostbrabant.nl en www.talentenloopbaannob.nl.
Aanvrager 1:
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Aanvrager 2:
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Datum:
Naam:
Handtekening:

