Subsidie overzicht Gemeente Haarlem 2016 - 2017
Subsidie

Introtekst

Woonomgeving

Haarlemmers maken de stad.
Heeft u een initiatief om uw
leefomgeving of woning
duurzaam te verbeteren?
Mogelijk kan de gemeente
Haarlem u een helpende hand
bieden met een eenmalige
subsidie of lening.

Lijstje met subsidies
Overzicht subsidies:

Haarlem wil de leef- en woonomgeving van
Haarlemmers duurzaam en aantrekkelijk houden. Dat
willen we bereiken door ruimte te geven aan
initiatieven en creativiteit uit de stad. Vanuit de hele
stad worden er tal van initiatieven door bewoners zelf
ontplooid.

-

Bewonersinitiatieven Klimaat Neutraal
https://www.haarlem.nl/bewonersinitiatievenhaarlem-klimaatneutraal/?L=0

-

Bewonersinitiatieven kleinschalig groen
https://www.haarlem.nl/subsidiebewonersinitiatieven-kleinschalig-groen/?L=0

Op deze pagina staat een overzicht van regelingen die
u bijvoorbeeld kunnen ondersteunen om:

Subsidie algemeen
-

uw woning duurzaam te verbeteren.
uw woonomgeving te versterken door
bijvoorbeeld groen toe te voegen.
ruimte te bieden aan ondernemende
initiatieven met een maatschappelijke
doelstelling.

Kijk voor tips en advies voor uw initiatief ook op:
https://www.haarlem.nl/burgerinitiatieven/

https://www.haarlem.nl/subsidie-algemeen/?L=0

wijkactiviteiten stadsdeel Oost
https://www.haarlem.nl/buurten-stadsdeel-oost/?L=0

Subsidie algemeen
https://www.haarlem.nl/subsidie-algemeen/?L=0

-

Duurzaamheidslening
https://www.haarlem.nl/duurzaamheidslening/

-

Stimuleringslening duurzame stedelijke
vernieuwing

Lening monumenten fonds
https://www.haarlem.nl/leningmonumentenfonds/?L=0

Sociaal

Haarlem wil dat inwoners met
elkaar in contact komen en
elkaar helpen om prettig en
zelfstandig te wonen en te leven.
Mogelijk kan de gemeente
Haarlem u een helpende hand
bieden met een eenmalige
subsidie.

Subsidie sociale initiatieven
Haarlem wil dat inwoners met elkaar in contact komen
en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en
te leven. Dat willen we bereiken door ruimte te bieden
aan initiatieven en creativiteit op het vlak van
ontmoeten, sporten en diversiteitsbevordering.

https://www.haarlem.nl/subsidie-sociale-initiatieven/

Breedtesport activiteiten
https://www.haarlem.nl/subsidie-sport/?L=0

Diversiteitsbevordering
https://www.haarlem.nl/subsidie-diversiteit/?L=0

Huisvesting zelforganisaties
https://www.haarlem.nl/subsidie-huisvestingzelforganisaties/?L=0

Subsidie algemeen
https://www.haarlem.nl/subsidie-algemeen/?L=0

Ondernemen

Haarlem wil een goed
ondernemersklimaat bieden.
Ben jij een Haarlemse
ondernemer, starter of wil je
jouw bedrijf in Haarlem
vestigen? Mogelijk kan de
gemeente Haarlem u een
helpende hand bieden met
advies, een eenmalige subsidie
of lening.

Cultuur

Haarlem wil dat iedereen in
aanraking komt met cultuur.
Ben jij (amateur) kunstenaar of
heb je een cultureel initiatief?
Mogelijk kan de gemeente
Haarlem u een helpende hand
bieden met een eenmalige
subsidie of advies.
Regeling voor de krappe
beurs

In Haarlem telt iedereen mee en
willen we dat iedereen mee kan
doen. De gemeente biedt
verschillende minimaregelingen
voor Haarlemmers met een
krappe beurs.

Haarlem wil een goed ondernemersklimaat bieden.
Ben jij een Haarlemse ondernemer, starter of wil je
jouw bedrijf in Haarlem vestigen?

Platform ondernemen in Haarlem

www. ondernemeninhaarlem.nl
Kijk voor tips en advies voor uw onderneming:
https://www.haarlem.nl/ondernemen/

Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u
subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven.
Maar ook de gemeente geeft subsidie. Een groot deel
van het budget van het Cultuurstimuleringsfonds
Haarlem is bestemd voor cultuurparticipatieprojecten
zoals amateurkunst en cultuureducatie. Verenigingen
voor amateurkunstbeoefening kunnen in aanmerking
komen voor een instandhoudingssubsidie. U kunt de
subsidie schriftelijk aanvragen

Cultuurstimuleringsfonds

In Haarlem telt iedereen mee en willen we dat
iedereen mee kan doen. Meedoen aan de samenleving
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gezinnen,
jongeren, chronisch zieken en gehandicapten die rond
moeten komen van een minimuminkomen kunnen
daarom gebruik maken van diverse minimaregelingen.
Met een bijdrage van het Jeugdsportfonds of het
Jeugdcultuurfonds kan elk kind sporten, muziekles
volgen of toneelspelen. Ook is er voor kinderen
onderwijsondersteuning in de vorm van bijles of
huiswerkbegeleiding.
Op deze pagina staat een overzicht van de
minimaregelingen voor Haarlemmers met een krappe
beurs.

Overzicht subsidies

https://www.haarlem.nl/subsidie-cultuur/?L=0

https://www.haarlem.nl/regelingen-bij-krappe-beurs/

