BUREAU
Regeling Onderzoeksjournalistiek 2020
Aanvraag Regulier
Dossier nr.

LET OP: dit aanvraagformulier is bedoeld voor projecten die in 2020 geen subsidie hebben
ontvangen. Heb je in 2020 al wel subsidie ontvangen? Dan moet je aanvragen via Aanvraagformulier
Onderzoeksjournalistiek 2020 - Vervolg
Download de volledige regeling hier en lees meer over de regeling op onze website.
De aanvraag bestaat uit 6 onderdelen:
A. Organisatie
B. Project
C. Financieel
D. Contactgegevens
E. Bijlagen
F. Privacy
Let op: sla tussentijds uw werk op (zie onderaan de pagina), voorkom hiermee dat u uw gegevens
kwijt bent wanneer de sessie verloopt (ong. na een kwartier).

A. ORGANISATIE
Wat is de naam van jullie organisatie?
Wat is jullie ervaring met onderzoeksjournalistiek?
Hebben jullie ook een nieuwsfunctie? Zo ja, hoe zorgen jullie ervoor dat onderzoeksjournalisten
vrijgespeeld zijn en los van de druk van de actualiteit kunnen werken?
Op welke manier draagt jullie organisatie bij aan de onderzoeksjournalistiek in Nederland?
Wat is jullie verdienmodel? Wat zijn jullie belangrijkste inkomstenstromen?

B. HET PROJECT
Wat is de titel van jullie project?
Omschrijf in maximaal 50 woorden de essentie van jullie project.
Beschrijf hier uitgebreider wat jullie gaan doen komend jaar.
Wat zijn jullie belangrijkste doelstellingen?
Wat voegt jullie plan toe aan het huidige onderzoeksjournalistieke veld?
Voor welke doelgroep(en) is dit project bedoeld? Wat voor kennis hebben jullie over de
behoeftes van deze doelgroep(en)?

Hoe denken jullie deze doelgroep(en) te bereiken?
Met welk team voeren jullie dit project uit? Wie heeft de leiding over het project? (noem alle
rollen en betrokkenen bij het project)
Met welke andere organisaties werken jullie samen in dit project? Noem zowel huidige partners,
als nog te betrekken partners.
Welke expertise ontbreekt er nog in jullie team?
In hoeverre hebben jullie behoefte aan externe begeleiding en workshops? Op welk terrein
zouden jullie graag meer willen leren?
Welke kennis willen jullie zelf overdragen aan anderen? Hoe doen jullie dit?
Wat zijn jullie belangrijkste doelen & activiteiten in het eerste kwartaal?
Let op: dit programma is vooralsnog onderdeel van een pilot. Als Stimuleringsfonds onderzoeken
we of en zo ja, op welke manier deze subsidie structureel moet blijven bestaan. Wat voor effect
heeft de subsidie op het onderzoeksjournalistiek veld? Op welke manier kan deze het beste ingezet
worden? Om hier een antwoord op te kunnen formuleren, heeft ons onderzoeksteam relevante
gegevens van jullie nodig. Als jullie aanvraag gehonoreerd wordt, betekent dit dat we van jullie een
substantiële tijdsinvestering vragen bij het verzamelen en delen van relevante data en ervaringen.
Geef hier aan welke gegevens (kpi’s) jullie zelf van plan zijn bij te houden om te weten of jullie
project slaagt. Met andere woorden: op basis waarvan evalueren jullie het project?
We hebben, ter inspiratie een keuzemenu samengesteld met een aantal mogelijke gegevens die
jullie kunnen bijhouden. Na toekenning – en voor het einde van 2020 – kunnen we een afspraak
inplannen om hier verder bij te helpen en met het onderzoeksteam een meetplan op te stellen.
Zijn er nog speciale zaken waarnaar hierboven niet gevraagd wordt die jullie willen delen?

C. FINANCIEEL
Deze subsidie is bedoeld om arbeidsplaatsen te vergoeden. Per arbeidsplaats is de maximale
bijdrage vanuit het Fonds €3.500 per maand. Wanneer bestaande medewerkers in het projectteam
plaatsnemen en dienen te worden vervangen, gaan wij uit van een matchingprincipe en dragen we
maximaal €1.750 bij. Voor freelancers geldt een ander tarief. Per project is er een subsidieplafond
van €150.000, te besteden binnen een jaar na aanvang van het project. In artikel 3 van de regeling
wordt dit verder toegelicht. Download de volledige regeling hier.
De begroting van het project dient opgemaakt te worden in het format van het Stimuleringsfonds.
Deze download en uploadt u onder onderdeel E – BIJLAGEN.
De subsidie per arbeidsplaats is een bijdrage aan de totale beloning van werknemers. Deze is niet
bedoeld om een geheel salaris te betalen. We vragen daarom alle aanvragers de Fair Practice Code
voor de culturele en creatieve industrie te lezen en onderstrepen. De Code vindt u hier.
Ik heb de Fair Practice Code gelezen en onderschrijf deze
Wat is het totale bedrag dat u bij het Fonds wilt aanvragen?
Investeren jullie als organisatie eigen middelen in dit project? Zo ja, op welke manier / hoe veel?

Zijn er andere financiers betrokken bij dit project? Zo ja, wie en hoeveel dragen ze bij?
Op welke manier denken jullie dit project voort te zetten na deze subsidieperiode?

D. CONTACTGEGEVENS
Voor het ontvangen van subsidie dient de aanvragende organisatie ingeschreven te staan bij de
Kamer van Koophandel. Indien er aan uw project subsidie wordt toegewezen, vragen we u om
bewijs van inschrijving. Staat u ten tijde van de toewijzing nog niet ingeschreven, dan moet dit voor 1
december 2020 zijn gebeurd.
Bent u wel al ingeschreven, dan kunt u hieronder uw kvk-nummer en rechtsvorm invullen en zullen
we bij toewijzing het bewijs van inschrijving vragen ter bevestiging van deze gegevens.
KVK-nummer:
Rechtsvorm:
Postadres
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Land
Bezoekadres
Straat
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Land
Contactgegevens
Telefoonnummer van
organisatie
Webadres van de
organisatie
Contactpersoon
Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Uw telefoonnummer

E. BIJLAGEN
Voeg onderstaande gegevens als bijlage toe door de gevraagde bestanden te uploaden
Download hier een voorbeeld van een aanbiedingsbrief die u kunt invullen.
Bijlage: getekende aanbiedingsbrief
Download hier het template voor de begroting en uploadt hem na het invullen hieronder
Bijlage: begroting
Bijlage: redactiestatuut
Bijlage: jaarverslag (mits u deze heeft)

Bijlage: jaarrekening
Voeg hier de curriculum vitae van jullie team toe.
Bijlage: CV teamlid 1
Bijlage: CV teamlid 2
Bijlage: CV teamlid 3
Bijlage: CV teamlid 4
Bijlage: CV teamlid 5
Willen jullie verder nog iets met ons delen? Upload het dan hieronder.
Bijlage: extra document

F. PRIVACY
Verwerking persoonsgegevens
In dit aanvraagformulier wordt u om een aantal persoonsgegevens gevraagd, die van belang worden
geacht voor een juiste administratieve verwerking en beoordeling van uw aanvraag. Met uw
gegevens wordt met zorg omgegaan, zoals u in detail in onze privacyverklaring kunt lezen. Indien u
hieronder aangeeft akkoord te gaan met deze verklaring en uw aanvraag indient, heeft u expliciet
aangegeven akkoord te zijn met de verwerking van uw gegevens conform onze privacyverklaring.
Akkoord?
{{Application.PrivacyOk}}
Wanneer u dit formulier volledig heeft ingevuld, kunt u op de knop Opslaan en Verzenden drukken.
Zodra wij uw formulier hebben ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U kunt
met het Fonds communiceren over uw project via deze portal (open uw project en ga naar
Berichten)

