
Stimulerings-
subsidie



Om een idee te geven: 3 mooie voorbeelden

Aanvragen:

Aanvragen van een stimuleringssubsidie kan via het aanvraagformulier stimuleringssubsidie 

op de website www.delft.nl/subsidie. Je stuurt dit formulier naar het gemeentelijk subsidie

bureau, Postbus 78, 2600 ME Delft. Iedere eerste week van de maand worden de aanvragen 

van de maand ervoor beoordeeld. Binnen 8 weken krijg je antwoord op je subsidieaanvraag. 

Op www.delft.nl/subsidie vind je meer informatie.

Het Grotius College kreeg een stimule-

ringssubsidie voor het project Taaltheater. 

In dit project krijgen jonge vluchtelingen 

met een analfabete achtergrond taal- en 

theatertraining. 

Stichting DOK/de VAK ontwikkelden 

met een stimuleringssubsidie een  

methode (in samenwerking met Delftse 

basisscholen) voor muzieklessen die 

bijdragen aan het leerproces van taal en 

rekenen.

Stichting Groenkracht kreeg een 

stimuleringssubsidie voor professionele 

ondersteuning van de vrijwilligers die de 

Delftse Proeftuin beheren. In deze proef-

tuin wordt eetbaar groen gerealiseerd, 

samen met inwoners van de stad.
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De stimuleringssubsidie
Een prettige leefbare samenleving waarin ieder

een mee kan doen, geven we met elkaar vorm. 

Voor activiteiten en projecten die bijdragen 

aan meedoen, vergroten van zelfredzaamheid, 

bevorderen van leefbaarheid, sociale cohesie en 

duurzaamheid kun je een stimuleringssubsidie 

aanvragen. 

De gemeente Delft subsidieert activiteiten / 

initiatieven / projecten die:

• Participatie van inwoners van Delft  

bevorderen

• Eigen en gezamenlijke kracht van 

Delftenaren bevorderen

• Goed sociaal klimaat en veiligheid  

bevorderen

• Duurzaamheid en het Delftse milieu  

bevorderen

Welke criteria wegen mee voor de 
toekenning van een stimulerings-
subsidie
• Er wordt met andere partijen samen

gewerkt

• De activiteit heeft betrekking op meerdere 

doelstellingen (bv. Culturele activiteit die 

eigen kracht jongeren versterkt)

• Het gaat om een maatschappelijk verant

woorde activiteit, er is inzet van vrijwilligers

• Er is sprake van cofinanciering, minimaal 

tussen de 25 en 50%

• Het gaat om vernieuwende activiteiten en 

projecten

• Er is sprake van continuïteit ook na afloop 

van de stimuleringssubsidie

Stimuleringssubsidie!
Voor projecten en activiteiten die bijdragen aan  

de participatiesamenleving en de innovatieve stad.


