Praktische informatie over de subsidieaanvraag:

Het aanvragen van subsidie gebeurt in twee stappen, die allebei doorlopen moeten worden. Let op:
voor de tweede stap, heeft u een inlogcode voor ‘Mijn Fonds’ nodig. Heeft u nog geen inlogcode dan
kunt u deze hier aanvragen. Het verstrekken van een inlogcode neemt in principe 1 werkdag in
beslag. Vraag deze dus tijdig aan.
Stap 1: invullen speelgegevens in webformulier
Ga naar www.vrijeproductiescovid-19.nl en vul daar een e-mailadres in. Op dit adres krijgt u een link
waarmee u kunt inloggen. De link is een dag geldig, daarna moet u opnieuw een link opvragen. Let
op: alleen via het oorspronkelijk gebruikte e-mailadres komt u weer bij de eerder ingevoerde
gegevens. Gebruik dus steeds hetzelfde e-mailadres. De partij die als aanvrager wordt genoemd in
het webformulier, moet ook de aanvraag indienen in Mijn Fonds.
U kunt in dit formulier meerdere producties invoeren. Per productie vult u alle relevante gegevens in.
Het webformulier rekent vervolgens het maximaal aan te vragen subsidiebedrag uit. U kunt tussentijds
stoppen en later verdergaan. Sla uw invoer wel tijdig op door te klikken op ‘bewaren’.
Als u van alle producties de gegevens hebt ingevoerd (en niet eerder), klikt u op ‘definitief maken’. Let
op: u kunt daarna niets meer toevoegen of wijzigen. Als u op ‘definitief maken’ klikt, wordt automatisch
een pdf gegenereerd. Deze heeft u nodig bij het indienen van uw aanvraag.

Stap 2: indienen aanvraag in Mijn Fonds
U dient uw aanvraag in via Mijn Fonds. In het aanvraagformulier neemt u het maximaal aan te vragen
subsidiebedrag over van de pdf uit het webformulier. Deze pdf voegt u bij de aanvraag.
De deadline voor het indien van de aanvraag is vrijdag 5 februari om 17.00 uur. Let dus op dat u deze
stap tijdig afrondt! Als u alleen speelgegevens invoert via het webformulier, maar geen aanvraag
indient via Mijn Fonds, wordt er geen subsidie verstrekt.

