Criteria beoordeling aanvragen Books 4 Life Utrecht
Aanvragers van financiële ondersteuning worden getoetst aan een aantal harde en zachte criteria.
Als u niet aan de harde criteria voldoet, komt u niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Voor de zachte criteria geldt dat u niet noodzakelijk aan de voorwaarden hoeft te voldoen, maar dat
de organisatie, die wel aan de criteria voldoet de voorkeur geniet.
Harde criteria
De aanvrager is een organisatie, liefdadigheidsinstantie, stichting of vereniging zonder
winstoogmerk
Er mogen geen voorstellen ingediend worden ten behoefte van individuen
Bij de Kamer van Koophandel staat de organisatie als ANBI instelling geregistreerd.
Het doel dient geen politieke of religieuze doelstellingen.
Zachte criteria
Het te steunen project heeft als doel het bevorderen van mensen rechten of het bestrijden van
armoede (conform de statuten van Books 4 Life).
De aanvraag komt ten goede te aan lokale initiatieven en/of projecten in de regio Utrecht.
De financiële ondersteuning komt ten goede aan een specifiek, concreet project (niet
opgenomen worden in de algemene begroting van begunstigde organisatie).
Binding met het product van Books 4 Life Utrecht (boeken, lezen, schrijven, leren, etc.);
Mogelijkheid tot wederkerigheid/ crossselling richting Books 4 Life Utrecht;
Het project heeft als kenmerk duurzaamheid;
Randvoorwaarden
De aanvraag voor financiële ondersteuning kan worden ingediend met behulp van dit formulier
Alle onderdelen van het formulier worden volledig en naar waarheid ingevuld.
Het te steunen project hoort afgerond te zijn binnen 6 maanden na ontvangst van de financiële
ondersteuning van Books 4 Life Utrecht. Als de termijn wordt overschreden brengt de
organisatie verslag uit.
De begunstigde organisatie doet binnen 2 maanden na afronding van het project verslag aan
Books 4 Life Utrecht, bijvoorbeeld in de vorm van een fotoreportage of schriftelijk stuk. Dit kan
gebruikt worden voor de promotie van Books 4 Life Utrecht.
Een organisatie kan in 1 jaar maar een aanvraag voor 1 project indienen.
Als een organisatie in een bepaald jaar financiële ondersteuning heeft ontvangen, kan er in de 2
daarop volgende jaren geen aanvraag worden ingediend.
Door deze aanvraag in te dienen, gaat de organisatie akkoord met de hierboven gestelde
vereisten voor toekenning van financiële ondersteuning.

