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Op 18 januari 2019 is de subsidieregeling Waddenfonds 2018/2 (brede openstelling)
gesloten. Dit betekent dat er geen nieuwe aanvragen meer mogen worden ingediend
voor deze tender en dat de ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld. Deze
beoordeling heeft een aantal stappen.
De ingediende aanvragen worden eerst beoordeeld of ze ontvankelijk zijn, dat wil
zeggen dat getoetst wordt of de aanvraag compleet is en voldoet aan de eisen.
a) Zo ja, dan gaat de aanvraag door naar een externe
deskundigencommissie. Hierover wordt u in april/mei 2019 per brief
geïnformeerd.
b) Zo nee, dan worden aanvragen niet doorgestuurd aan de
deskundigencommissie. Deze aanvragen worden met een negatief advies
voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het Waddenfond. Het dagelijks
bestuur besluit over deze aanvragen naar verwachting in april /mei 2019. U
wordt hierover gebeld. Daarna volgt een formele beschikking waarin het
besluit wordt toegelicht. Tegen dit besluit kan eventueel bezwaar worden
gemaakt.
De deskundigencommissie kent de aanvragen punten toe op basis van criteria.
Maximaal kan 100 punten worden behaald. Een project moet minimaal 70 punten
ontvangen om in aanmerking te komen voor subsidie.
De aanvragen die minimaal 70 punten hebben ontvangen, worden op volgorde van
hun puntenaantal gerangschikt. Deze aanvragen worden aan het dagelijks bestuur
voorgelegd met het advies om aan deze aanvragen subsidie te verlenen, voor zover
het subsidieplafond toereikend is.
Aanvragen die minder dan 70 hebben gekregen en aanvragen die als gevolg van het
bereiken van het subsidieplafond niet in aanmerking kunnen komen voor subsidie,
zullen aan het dagelijks bestuur voorgelegd worden met het advies om deze af te
wijzen. De verwachting is dat het dagelijks bestuur in juni/juli 2019 over deze
aanvragen een besluit neemt.
Zodra het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen worden de aanvragers van
subsidie gebeld over de uitslag. Daarna volgt een formele beschikking waarin het
besluit wordt toegelicht. Tegen dit besluit kan eventueel bezwaar worden gemaakt.

