Algemene voorwaarden Subsidieverlening

Overwegingen:
a.

Instituut Gak is een private instelling en geen overheidsorgaan. Instituut Gak is vrij in haar keuze een
bepaald project al dan niet te subsidiëren en in het bepalen van de voorwaarden, die het daaraan
wenst te stellen;

b.

Instituut Gak verstrekt op grond van artikel 2 aanhef en onder a. van haar statuten subsidie ten
behoeve van projecten die bij voorkeur betrekking hebben op die terreinen van sociale zekerheid en
arbeidsmarktbeleid

en

die

een

duidelijke

relatie

hebben

met

de

bevordering

van

de

arbeidsmarktparticipatie in Nederland;
c.

Instituut Gak kan haar prioriteitsstelling in haar jaarplanning nader afbakenen;

d.

Instituut Gak verleent in beginsel, zulks ter uitsluitende beoordeling van Instituut Gak, slechts
financiële steun aan projecten of programma’s waarvan is aangetoond of aannemelijk gemaakt dat
zij voorzien in een behoefte, vernieuwend zijn en die aansluiten bij de doelstellingen van Instituut
Gak;

e.

Instituut Gak is door de ‘Belastingdienst Ondernemingen’ te ‘s-Hertogenbosch aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (‘ANBI’) als bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet 1956.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraagprocedure voor subsidiëring, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Instituut Gak en de Aanvrager is overeengekomen.

1.2

Indien de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, en de subsidie in beginsel is toegekend, dient
vervolgens een Subsidieovereenkomst te worden aangegaan, waarin de voorwaarden waaronder de
Subsidie wordt toegekend worden neergelegd. Met de Subsidieovereenkomst komt de contractuele
relatie tussen Instituut Gak en de Aanvrager tot stand.

Artikel 2 - Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.

‘Instituut Gak’: Stichting Instituut Gak;

b.

‘Bestuur’: het bestuur van Instituut Gak, zoals bedoeld in artikel 4 van haar statuten;

c.

‘Aanvraag’: verzoek tot een financiële bijdrage (subsidie) in de kosten van een project;

d.

‘Aanvrager’: de rechtspersoon die een verzoek tot subsidieverlening heeft ingediend bij Instituut Gak;

e.

‘Subsidie’: de door Instituut Gak verstrekte financiële middelen die bestemd zijn voor de
ondersteuning van het nader in de Subsidieovereenkomst omschreven project; die middelen zijn
uitsluitend beschikbaar gesteld voor dit project, zij gelden niet als een betaling voor aan Instituut Gak
geleverde goederen en/of diensten;

f.

‘Project’: het project ten behoeve waarvan de Subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 3 - Aanvraag
3.1

Aanvragen voor een financiële bijdrage in de kosten van onderzoek worden slechts in behandeling
genomen, indien de Aanvrager daartoe vooraf door Instituut Gak is uitgenodigd.
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3.2

Slechts aanvragen die door een rechtspersoon zijn ingediend, worden in behandeling genomen. De
aanvraag dient gesteld te worden op het aanvraagformulier van Instituut Gak.

3.3

De aanvraag dient in ieder geval:
a) een projectplan van maximaal tien pagina’s (A4) te bevatten;
b) inzicht te geven in de projectplanning en het tijdsverloop, zodat duidelijk is wanneer de activiteiten
in het Project zullen aanvangen, wanneer delen zijn afgerond en wanneer het Project zal zijn
afgerond;
c) een begroting te bevatten van de kosten en opbrengsten die met het Project gemoeid zijn;
d) een overzicht te bevatten van de overige subsidieverstrekkers die door de Aanvrager in verband
met het Project zijn benaderd, waarin wordt aangegeven welke bedragen zijn aangevraagd,
toegekend en afgewezen;
e) te worden voorzien van een recent uittreksel van de inschrijving van Aanvrager in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel, haar meest recente statuten en haar jaarstukken
met toelichting over het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de Subsidie wordt
aangevraagd.

Artikel 4 - Beoordeling
4.1

Het Bestuur beslist in eerste en enige instantie over toekenning en afwijzing van de Aanvraag. De
beslissing van het Bestuur is altijd een finale beslissing. Instituut Gak is niet gehouden haar
beslissing nader toe te lichten. Over de inhoud van de beslissing c.q. het oordeel van het bestuur kan
niet nader worden gecorrespondeerd.

4.2

Indien de Aanvraag tijdig, dat wil zeggen ten minste zes weken voor de eerstvolgende
bestuursvergadering, is ingediend en aan de overige vereisten is voldaan, zal de Aanvraag in
beginsel tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering worden behandeld. Instituut Gak geeft
hieromtrent echter geen garantie. De vergaderdata van het Bestuur worden op de website van
Instituut Gak vermeld (www.instituutgak.nl).

4.3

Ter voorbereiding wordt ten behoeve van het Bestuur van Instituut Gak een advies opgesteld.
Daarbij kunnen externe deskundigen verzocht worden om advies uit te brengen over de Aanvraag.
Mede aan de hand van dit advies beoordeelt het Bestuur of wordt voldaan aan (artikel 3 van) deze
algemene voorwaarden en tevens of:
a. subsidiëring van het betreffende project past binnen de doelstelling van Instituut Gak;
b. de voorgenomen besteding van de aangevraagde middelen effectief is ten opzichte van het
nagestreefde doel en getuigt van een goede prijs/kwaliteitverhouding;
c. een goede uitvoering van het project/programma gewaarborgd is;
d. voldoende helder gespecificeerd wordt welke resultaten met het project/programma nagestreefd
worden en hoe het al dan niet bereiken van die resultaten gemeten en voor Instituut Gak op
controleerbare wijze inzichtelijk gemaakt wordt.
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Artikel 5 - Subsidieovereenkomst
5.1

Instituut Gak sluit, nadat het Bestuur tot toekenning van de Subsidie heeft besloten, een
Subsidieovereenkomst met Aanvrager. In die subsidieovereenkomst zullen de nadere voorwaarden,
waaronder de Subsidie wordt toegekend, worden vastgelegd.

5.2

Eén exemplaar van de Subsidieovereenkomst dient rechtsgeldig door Aanvrager ondertekend te
worden. Indien de ondertekende Subsidieovereenkomst niet binnen twee maanden na dagtekening
van die overeenkomst door Instituut Gak is ontvangen, vervalt de subsidietoezegging.

5.3

Zolang de overeenkomst niet door beide partijen ondertekend is, blijft Instituut Gak te allen tijde, en
zulks uitsluitend te haren beoordeling, bevoegd om op de toekenningsbeslissing terug te komen en
ontstaan voor Instituut Gak geen verplichtingen tot betaling van Subsidie of vergoeding van enige
kosten. Instituut Gak is nimmer gehouden enige toelichting te geven indien zij terug komt op een
toekenningsbeslissing.

Artikel 6 - Uitsluiting aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1

Instituut Gak sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade, indien de subsidie
uiteindelijk niet wordt verleend.

6.2

De wijze waarop Instituut Gak de subsidieaanvraag behandelt, kan nimmer leiden tot
aansprakelijkheid van Instituut Gak.

6.3

Aanvrager vrijwaart Instituut Gak voor aanspraken van derden ter zake van schade die zij mogelijk
lijden ten gevolge van verwachtingen met betrekking tot een subsidieverlening die uiteindelijk niet
door Instituut Gak wordt verleend.

Artikel 7 - Publiciteit
7.1

Aanvrager zal in nieuwsbrieven, brochures of andere al dan niet digitale publicaties zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Instituut Gak geen melding maken van het
Project, zolang de Subsidieovereenkomst niet is getekend. Indien na ondertekening van de
Subsidieovereenkomst een dergelijke melding wordt gedaan dan dient vermeld te worden dat
Instituut Gak het project financieel (mede) mogelijk heeft gemaakt tenzij Instituut Gak anders met
Gesubsidieerde is overeengekomen. Alvorens Aanvrager tot publicatie overgaat, dient hij Instituut
Gak, op een moment dat Instituut Gak nog invloed kan uitoefenen op (de inhoud van) de publicatie,
schriftelijk over zijn voornemen tot publicatie te informeren. Instituut Gak kan voorwaarden verbinden
aan de wijze en inhoud van de publicatie. Zie voor de juiste schrijfwijze en gebruik van het logo van
Instituut Gak: www.instituutgak.nl.

7.2

Instituut Gak is bevoegd het Project op haar website en in haar nieuwsbrieven, jaarverslag,
brochures en/of andere publicaties te vermelden of te doen vermelden.

Artikel 8 - Jurisdictie
8.1

Alle geschillen, die in verband met of naar aanleiding van de subsidieaanvraag of naar aanleiding
van deze algemene voorwaarden ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de
geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank
Midden-Nederland. Nederlands recht is van toepassing.
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