Praktische informatie over de subsidieaanvraag:
De subsidie wordt bepaald aan de hand van een standaard berekening. Voor uw gemak hebben we
hiervoor een online webformulier ontwikkeld.
Het aanvragen van subsidie gebeurt in de volgende drie stappen:
Stap 1: invullen speelgegevens in webformulier
Ga naar cultureleevenementencovid-19.nl en vul daar een e-mailadres in. Op dit adres krijgt u een
link waarmee u kunt inloggen. Alleen via ditzelfde emailadres komt u weer bij de eerder ingevoerde
gegevens.
U kunt in dit formulier meerdere evenementen invoeren. Per evenement vult u de relevante
gegevens in. Het webformulier rekent vervolgens voor u het maximaal aan te vragen subsidiebedrag
uit. U kunt tussentijds stoppen en later verdergaan met invullen. Sla uw invoer wel tijdig op door te
klikken op ‘bewaren’. Indien u alle evenementen heeft ingevoerd waarvoor u subsidie wenst aan te
vragen, maakt u een pdf van deze invoer. Dat kan door op de knop te klikken ‘maak pdf’. Deze pdf
dient u bij te voegen bij de aanvraag in Mijn Fonds.
Stap 2: aanvragen inlogcode Mijn Fonds.
Om de aanvraag daadwerkelijk in te kunnen dienen 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, maar uiterlijk maandag 22
november om 12.00 uur.
Stap 3: 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 stap 1. Deze pdf voegt u bij de aanvraag. Zonder deze pdf kunnen
wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. De deadline voor het indienen van de aanvraag is
dinsdag 23 november om 23.59 uur. Daarna is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

