Wat is de Kleine Beweegsubsidie?
De Kleine Beweegsubsidie is een stimuleringssubsidie voor professionals gericht op bewegen. Lokale
organisaties die aanbod hebben voor (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar worden
uitgenodigd om een aanvraag te doen. Er zijn 30 subsidies beschikbaar voor projecten die zich richten op
bewustwording, motivatie of gedragsverandering bij (groot)ouders/verzorgers (verder: ouders) van de jongste
kinderen. Elke subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- inclusief btw.
Doel van de regeling is het versterken van lokale initiatieven. De Kleine Beweegsubsidie is onderdeel van
de Kleine Beweegagenda, die voortkomt uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen uit het Sportakkoord. De
regeling is dan ook mogelijk dankzij middelen uit het Sportakkoord.

Voor wie is de subsidie?
De subsidie is bedoeld voor organisaties waar professionals te maken hebben met ouders van kinderen van
nul tot vier jaar. Met name aanbieders met innovatieve ideeën roepen we op om een aanvraag te doen.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen?
De aanvraag kan gedaan worden vanaf 1 februari 2020. De termijn sluit zodra er 75 aanvragen binnen zijn, of
als dat aantal niet gehaald wordt, op 29 februari 2020.

Wat zijn voorwaarden voor de aanvragende organisatie?
Er zijn enkele voorwaarden voor de aanvragende organisatie. De organisatie:
1. heeft een KvK inschrijving en vraagt de subsidie aan als individuele organisatie (niet als koepel)
2. is al actief op het vlak van bewustwording, motivatie of gedragsverandering bij ouders van kinderen
van nul tot vier jaar met betrekking tot beweegstimulering
3. heeft nog geen eerdere aanvraag gedaan voor deze subsidie
4. is bereid om achteraf kort te rapporteren en eventueel uitgebreider toe te lichten, zodat uitrol van
vergelijkbaar aanbod op andere plekken mogelijk is

Wat zijn voorwaarden voor de aanvraag zelf?
De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. de uitvoering van de activiteit is uiterlijk augustus 2020 gereed
2. er is een eigen investering, minstens zo hoog als aangevraagde bedrag, in tijd of geld
3. het aanbod van de aanvragende organisatie richt zich (dankzij de subsidie) op de volgende drie
aspecten bij ouders van kinderen van nul tot vier jaar:
a. Bewustwording van het belang van bewegen voor de ontwikkeling van hun kinderen
b. Motiveren van ouders om met bewegen voor hun kinderen aan de slag te gaan
c. In staat stellen van ouders om bewegen bij hun kinderen te stimuleren
Mede dankzij de subsidie, richt de aanvragende organisatie zich op alledrie de
aspecten. Door je als organisatie op alle drie deze aspecten te richten, vergroot je de
kans op resultaat.

Aanvragen die aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, worden beoordeeld door Kenniscentrum
Sport. De beoordeling vindt plaats met criteria zoals uitvoerbaarheid, onderbouwing en verwachte resultaat.
De beste 30 aanvragen worden gehonoreerd.

Hoe kun je aanvragen?
In februari 2020 is het aanvraagformulier beschikbaar op de site van Kenniscentrum Sport.

Wanneer hoor je of je aanvraag toegekend is?
Beoordeling van de aanvragen gebeurt begin maart 2020. Je hoort uiterlijk medio maart of je aanvraag
goedgekeurd is.

Welke stappen volgen er na goedkeuring van mijn aanvraag?
•
•
•
•
•

je ontvangt een subsidieovereenkomst waarin je tekent voor akkoord met de hiervoor genoemde
voorwaarden
de eerste 75% van het toegekend bedrag worden direct overgemaakt, de laatste 25% na uitvoering en
aanleveren van een verslag
de uitvoering start na de goedkeuring en is uiterlijk augustus 2020 afgerond
na de uitvoering lever je een kort (foto)verslag als toelichting en bewijs
bij enkele locaties komt Kenniscentrum Sport op bezoek

Vragen over de voorwaarden?
Neem contact op met Kenniscentrum Sport via kleinebeweegagenda@kcsport.nl

Horapark 4
6717 LZ Ede

Postbus 643
6710 BP Ede

info@kcsport.nl
www.kenniscentrumsport.nl

T 0318 - 490 900
F 0318 - 490 995

