Algemene voorwaarden
1. Criteria
Aanvragen die het Groeispurt fonds steunt voldoen aan de volgende criteria:
- De activiteit heeft betrekking op kunst & cultuur.
- De activiteit heeft een hoge mate van artistieke kwaliteit en/of potentie.
- De activiteit is nieuw en heeft een experimenteel karakter.
- De aanvrager heeft een aantoonbare connectie met de stad Nijmegen.
- De activiteit moet plaatsvinden in Nijmegen en een aantoonbare meerwaarde hebben voor de
stad.
- De aanvrager mag een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn.
- De activiteit is relevant voor de ontwikkeling van de maker.
- De aanvraag betreft een projectgebonden activiteit: een activiteit die binnen een afgebakend
tijdsbestek plaatsvindt. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
- De resultaten zijn openbaar toegankelijk.
- Alleen kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden in aanmerking
genomen. De aanvraag dient te worden ondersteund door of een begroting die sluitend is en
vergezeld gaat van een realistisch dekkingsplan of een onderbouwde kostenraming.
- Het aangevraagde bedrag is maximaal €3.000 en kan gedurende het hele jaar aangevraagd worden.
- Het plafond voor deze regeling is €30.000 per jaar
- Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de disciplines
2. Uitsluitingsgronden
Wat het Groeispurt fonds niet ondersteunt:
- Activiteiten die binnen hetzelfde kalenderjaar al een andere gemeentelijke subsidie ontvangen
hebben;
- Reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten;
- Activiteiten met een religieuze of politieke doelstelling;
- Activiteiten in het kader van een opleiding of studie (stage-opdracht,schoolvoorstelling).

3. Aanvragen
Een aanvraag bij het Groeispurt fonds wordt gedaan door middel van inzending van een volledig
ingevuld aanvraagformulier op de website van het Groeispurt fonds. De datum van ontvangst geldt
als aanvraagdatum. Via email ontvangt de aanvrager een bevestiging van de ingediende aanvraag.

4. Beoordeling en uitslag
Na het indienen van de aanvraag, ontvang je binnen vier weken een reactie. Deze reactie kan
bestaan uit een toekenning van (een deel van) de gevraagde bijdrage, een afwijzing of een
uitnodiging tot een gesprek. De beoordeling wordt gedaan door de Cultuurscout en de adviseur van
de betreffende discipline. Aan een positief advies kunnen voorwaarden worden verbonden. Dit
wordt met de aanvrager besproken voordat de toekenning plaatsvindt.
5. Publiciteit
Aan een bijdrage van het Groeispurt fonds zijn enkele voorwaarden verbonden. Bij
publiciteitsuitingen dient vermeld te worden dat het project mede mogelijk wordt gemaakt door het
Groeispurt fonds. Bij toekenning wordt er materiaal toegestuurd dat hiervoor gebruikt kan worden.
Daarnaast deelt het Groeispurt fonds graag welke projecten er gesteund worden. Hiervoor
ontvangen we graag een korte publiciteitstekst en beeldmateriaal wat we kunnen gebruiken voor
publicitaire doeleinden.

