Procedure en voorwaarden NME-fonds 2020
In opdracht van de gemeente Amsterdam verzorgt ANMEC de uitvoering van het NME-fonds. In 2020 is er in
totaal € 20.000 beschikbaar ter ondersteuning van initiatieven uit de stad.
Procedure
• Voor de aanvraag gebruik je het format dat op onze website staat.
• De ondertekende subsidieaanvragen zijn uiterlijk 31 maart 2020 per mail of per post in het bezit zijn van ANMEC.
• Uiterlijk 15 mei 2020 krijgen de indieners bericht over het al dan niet toekennen van de subsidie. De beslissing wordt

genomen door een beoordelingscommissie op basis van de aangeleverde informatie. Deze commissie bestaat uit
onafhankelijke NME-deskundigen. Een adviseur van ANMEC ondersteunt deze commissie maar heeft geen
stemrecht.
• Het verslag van de beoordelingscommissie is in te zien bij ANMEC. Het is niet mogelijk om tegen het oordeel van de

commissie in beroep te gaan.
• Bij de toekenningsbrief ontvangen de aanvragers richtlijnen voor de financiële afrekening en een format voor het

eindverslag.
Criteria en voorwaarden
De commissie beoordeelt de projecten aan de hand van de toetsingscriteria die door de gemeente Amsterdam
zijn vastgesteld. Deze zijn:
1.

De aanvragende partij is
•

een rechtspersoon van een vereniging of stichting

•

een vrijwilliger met goedkeuring van een rechtspersoon bij een vereniging of stichting

•

een ZZP-er die een getekende overeenkomst heeft met een maatschappelijke partij en waarbij de kosten
niet alleen de personeelskosten zijn van deze persoon.

2.

Aanlevering van een projectomschrijving met een inzichtelijke, onderbouwde begroting, het gewenste
subsidiebedrag en vermelding van de aanvragende instelling.

3.

Het project moet binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd.

4.

Het project moet passen binnen het natuur- en duurzaamheidsbeleid van gemeente Amsterdam

5.

Het project moet een bijdrage leveren aan de realisering van natuur- en duurzaamheidsbeleid van de
gemeente Amsterdam.

6.

De aanvraag moet zijn geboren uit een aantoonbare maatschappelijke behoefte.

7.

Het project moet in samenwerking en afstemming met andere instellingen worden georganiseerd.

8.

De aanvraag moet betrekking hebben op vernieuwing en ontwikkeling; indien daarbij aanschaf van
materialen noodzakelijk is, mag dat ook, maar niet alleen.

9.

Het project moet een natuur- en/of milieueducatief aspect hebben dat is gericht op (een groep)
Amsterdammers en het creëren van maatschappelijk draagvlak tot doel heeft.

10. De aanvraag moet zijn voorzien van een helder omschreven doelstelling.
11. De aanvraag mag niet partijpolitiek getint zijn.
12. In de communicatie (borden, folders e.d.) rond de gehonoreerde projecten wordt de gemeente Amsterdam
als (mede)financier genoemd.
Om meerdere initiatieven te ondersteunen en de projecten correct af te rekenen, stelt ANMEC een aantal
aanvullende voorwaarden:
13. De maximale bijdrage vanuit het NME-fonds is € 5.000,-.
14. Het project moet uiterlijk 6 maanden na toekenning gestart worden en uiterlijk 1 november 2021 afgerond
zijn.
15. Direct na afronding van het project moet een eindrapportage inclusief eindafrekening gestuurd worden naar
ANMEC.
16. Uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de eindrapportage vindt de eindafrekening plaats.

