Checklist individueel project
Waaraan moet uw aanvraag voldoen?
Het Stimuleringsfonds kan subsidie verstrekken aan een gedrukt of digitaal journalistiek product van een
uitgever waarbij het zelfstandig produceren van journalistieke artikelen de hoofdactiviteit vormt indien het
starten of de voortzetting van de exploitatie in gevaar komt en de noodzakelijke financiële middelen niet of niet
afdoende op andere wijze kunnen worden verkregen.
Subsidie wordt alleen verstrekt indien:


de start of voortzetting van de activiteiten of van de bij de aanvraag betrokken journalistieke producten
zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moet worden;



de aanvrager aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om de activiteiten te starten of voort
te zetten; en



de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de start of voortzetting van de activiteiten de versterking of
vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komt; of



de start of voortzetting van de activiteiten de pluriformiteit van de Nederlandse pers zeer ten goede
komt.

Journalistiek product
Het journalistieke product waarvoor de aanvraag wordt ingediend, dient te voldoen aan de volgende criteria:
1. Het moet worden geredigeerd door een zelfstandige redactie op basis van een statuut waarin de
redactionele identiteit is neergelegd;
2. Het dient in belangrijke mate (ca. 75% van de redactionele ruimte) nieuws, analyse, commentaar en
achtergrondinformatie te bevatten;
3. De redactionele inhoud behandelt een gevarieerd deel van demaatschappelijke actualiteit, dat wil zeggen
duidelijk van elkaar te onderscheiden categorieën van onderwerpen die bovendien betrekking hebben op
onderscheiden sectoren van de samenleving. Dit betekent over het algemeen datvakbladen en special
interest bladen niet voor steunverlening in aanmerking kunnen komen;
4. De redactionele inhoud is mede in het belang van de politieke meningsvorming, door middel van
onderwerpen die in de maatschappelijke actualiteit aan de orde zijn in of met betrekking tot politieke
organisaties, dat wil zeggen organisaties of organen van organisaties waarvan het doel, dan wel één van de
doelen, is het vorm geven aan de toekomst van de samenleving als geheel, dan wel het uitoefenen van invloed
op zo’n vormgeving;
5. Het dient ten minste maandelijks te verschijnen;
6. Het moet in Nederland voor een publiek in Nederland worden uitgegeven (eventueel in
een

minderheidstaal);
7. Het mag niet worden uitgegeven door of vanwege de overheid of in samenhang met het lidmaatschap,
donateurschap of deelnemerschap van een vereniging, kerkgenootschap of andere organisatie.

Voorwaarden
De aanvraag voor de voortzetting of start van een persorgaan dient te wordenondertekend en te worden
voorzien van naam, adres en een dagtekening. De aanvraag dient verder tenminste het volgende te bevatten:
1. Een activiteitenplan dat uitzicht biedt op een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode. Het
activiteitenplan geeft inzicht in de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en bevat een
begroting. Bij voorkeur wordt bij elke activiteit afzonderlijk aangegeven wat de kosten daarvan zijn en
hoe deze bijdraagt aan de doelstelling van het project, namelijk het bereiken van een rendabele
exploitatie binnen een redelijke periode;
1. Gegevens over oplage en verspreiding (bij voorkeur over de drie aan de aanvraag voorafgaande jaren en
een prognose voor de vijf daaropvolgende jaren);
1. Gegevens over de financiële positie van het journalistieke product (bij voorkeur jaarrekeningen van drie
aan de aanvraag voorafgaande jaren en een meerjarenexploitatieraming over de vijf
daaropvolgende jaren, inclusief het jaar van de aanvraag);
1. Als een betrokken uitgever deel uit maakt van een groep, een omschrijving van de structuur van de
groep en een omschrijving van de juridische en economische verhoudingen tussen de uitgever en
de andere vennootschappen van de groep;
Bijlagen
Bij de aanvraag dienen de volgende bijlagen te worden gevoegd:


Een ondertekend redactiestatuut;



De statuten van de uitgever;



Een recente uitgave van het blad (digitaal uploaden in online formulier).

Financieel
De subsidie wordt in de vorm van een krediet of kredietfaciliteit verleend. Indien sprake is van een eenmalige
reorganisatie, dan kan het Stimuleringsfonds de subsidie ook verlenen in de vorm van een uitkering, mits het
activiteitenplan niet op doeltreffende wijze kan worden uitgevoerd met een krediet(faciliteit).
Aan de hoogte van de subsidie is geen maximum verbonden. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie
wordt het matchingprincipe toegepast, waarbij de subsidieaanvrager tenminste de helft van de totale kosten
van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening dient te nemen dan wel door derden
laat mee financieren. Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten in aanmerking die rechtstreeks verband
houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die zijn gemaakt na de subsidieverlening.

