Checklist organisatieonderzoek
Waaraan moet uw aanvraag voldoen?
Het Stimuleringsfonds kan subsidie verstrekken voor het verrichten van een organisatieonderzoek, indien:


Het onderzoek gericht is op structurele verbetering van de exploitatiepositie van een gedrukt of digitaal
journalistiek product van een uitgever waarbij het zelfstandig produceren van journalistieke artikelen de
hoofdactiviteit vormt;



De exploitatie in het boekjaar voorafgaand aan de aanvraag van de subsidie verliesgevend is geweest
of dreigde te worden;



Het voorgestelde onderzoek past in de doelstellingen van het Stimuleringsfonds en door het fonds is
goedgekeurd.

Aanvraag
De subsidieaanvraag voor een onderzoek dient te worden ondertekend en dient naam, adres en een
dagtekening te bevatten. De aanvraag dient verder een voorstel voor de opzet en uitvoering van het onderzoek
te bevatten, waaronder in ieder geval wordt verstaan:


probleemstelling; doelstelling; beschrijving van het onderzoek; beschrijving van de
onderzoeksmethode, onderzoeksbegroting; en wijze van bekendmaking van de resultaten.



begroting; waarin u de kosten van het onderzoek worden gespecificeerd.

Financiering
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 meefinancieren.
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.

Voorwaarden
Het persorgaan waarvoor de aanvraag wordt ingediend, dient aantoonbaar te voldoen aan de volgende
voorwaarden:


Het moet worden geredigeerd door een zelfstandige redactie op basis van een statuut waarin de
redactionele identiteit is neergelegd;



Het dient in belangrijke mate (ca. 75% van de redactionele ruimte) nieuws, analyse, commentaar en
achtergrondinformatie te bevatten;



De redactionele inhoud behandelt een gevarieerd deel van de maatschappelijke actualiteit, dat wil
zeggen duidelijk van elkaar te onderscheiden categorieën van onderwerpen die bovendien betrekking
hebben op onderscheiden sectoren van de samenleving;



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;



Het dient ten minste maandelijks te verschijnen;



Het moet in Nederland voor een publiek in Nederland worden uitgegeven (eventueel in een
minderheidstaal). Dit betekent over het algemeen dat vakbladen en special interest bladen niet voor
steunverlening in aanmerking kunnen komen;



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 aanvrager
Subsidie wordt alleen verstrekt indien:


de start of voortzetting van de activiteiten of van de bij de aanvraag betrokken persorganen 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;



de aanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt
gevraagd voor zijn rekening neemt dan wel door derden laat meefinancieren; 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 pers zeer ten goede komt.

