Nadere regels subsidies Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;
gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene
subsidieverordening Almere 2011;
besluit:
vast te stellen de navolgende Nadere regels subsidies Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt
2014 met inbegrip van de daarbij behorende bijlage MBO-kwaliteitsagenda 2014.
Deel 1 algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:
a.
College: Het college van burgemeester en wethouders;
b.
Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt: Kwaliteitsimpuls ten behoeve van de relatie
tussen het MBO-onderwijs en de arbeidsmarkt zoals beschreven in de MBOkwaliteitsagenda 2014;
c.
MBO: Middelbaar BeroepsOnderwijs;
d.
Schoolbestuur: Het bevoegd gezag van een school of een groep van scholen;
e.
Bedrijf: Een organisatie - met een winstoogmerk - van mensen en middelen met
als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere
organisaties of particulieren;
f.
Instelling: Een organisatie – zonder winstoogmerk - van mensen en middelen met
als doel het realiseren van een vastgelegde (maatschappelijke) taak
g.
Cofinanciering: Middelen - in de vorm van een bijdrage in geld of natura - die door
een subsidieaanvrager worden ingezet naast subsidie ingevolge deze nadere
regels ten behoeve van de realisering van een van de actielijnen.
Artikel 2 Doel
Het college wil met het verstrekken van incidentele subsidies eraan bijdragen dat de kwaliteit
van het MBO in Almere en de relatie tussen het MBO en de arbeidsmarkt, structureel
verbetert middels het stimuleren van de uitvoering van 5 actielijnen genoemd in artikel 6 van
deze Nadere regels.
Artikel 3 Reikwijdte van de nadere regels
De nadere regels zijn van toepassing op de uitvoering van activiteiten die gericht zijn op de
uitvoering van de MBO-kwaliteitsagenda 2014.
Artikel 4 Citeertitel
De nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidies Impuls Onderwijs en
Arbeidsmarkt 2014’.
Artikel 5 Inwerkingtreding en duur van de andere regels
De nadere regels treden in werking met ingang van de dag van bekendmaking en gelden tot
1 januari 2015.
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Deel 2: specifieke bepalingen ten aanzien van de Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt
Artikel 6 Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt
Het college stelt middelen ter beschikking voor de uitvoering van de impuls Onderwijs en
Arbeidsmarkt. Hierbij gaat het om aanvragen die betrekking hebben op de volgende
actielijnen:
o Actielijn 1: Techniek en ICT (waaronder het project ICT in de Wolken)
o Actielijn 2: Duurzame aanpak Entree opleiding inclusief onderzoek
o Actielijn 3: Leren ondernemen en beroepsoriëntatie (waaronder stages)
o Actielijn 4: Doelmatigheid en samenwerking
o Actielijn 5: Onderzoek en advies (waaronder IFA)
In de bijlage MBO-kwaliteitsagenda 2014 worden deze actielijnen inhoudelijk beschreven
Artikel 7 Subsidieplafonds
Het college stelt een subsidieplafond per actielijn vast voor de Impuls Onderwijs en
Arbeidsmarkt. De hoogte van de som van de 5 actielijnen bedraagt maximaal € 550.000:
o Actielijn 1: Techniek en ICT (incl. ICT in de wolken project): € 250.000
o Actielijn 2: Duurzame aanpak Entree opleiding:
€ 150.000
o Actielijn 3: Leren ondernemen en beroepsoriëntatie:
€ 75.000
o Actielijn 4: Doelmatigheid en samenwerking:
€ 60.000
o Actielijn 5: Onderzoek en advies (waaronder IFA):
€ 15.000
Artikel 8 Aanvraag
1.
Een schoolbestuur van een MBO-instelling met één of meerdere vestigingen in
Almere, kan tot 1 oktober 2014 een subsidieaanvraag indienen;
2.
Bedrijven en/of instellingen werkzaam in Almere, kunnen tot 1 oktober 2014 een
subsidieaanvraag indienen;
3.
Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en beoordeeld
op hun bijdrage aan de verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt;
4.
Volledige aanvragen waarbij sprake is van cofinanciering genieten de voorkeur;
5.
Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Deze
termijn kan met 4 weken worden verlengd.
Artikel 9 Gegevens bij de aanvraag om subsidieverlening
In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011, dienen de
volgende gegevens te worden overgelegd:
1. Het standaardformulier “Aanvraagformulier Subsidie Impuls Onderwijs en Arbeidsmarkt
2014”;
2. Als aanvulling daarop een volledig ingevuld, van gemeentewege opgesteld format voor
subsidieaanvragen “Extra format voor subsidieaanvragen Impuls Onderwijs en
Arbeidsmarkt 2014” inclusief begroting van de opgegeven activiteiten.
Artikel 10 Voorwaarden
Het college kan subsidie verlenen indien een aanvraag voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1.
De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend starten in de periode 1 januari 2014
tot en met 30 november 2014 en eindigen op uiterlijk 31 juli 2015;
2.
Alleen kosten die gemaakt worden in de periode genoemd in lid 1 komen voor
subsidie in aanmerking.
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3.

Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking:
a. De in de bijlage bij deze Nadere regels genoemde activiteiten en projecten en
– waar genoemd - bijbehorende uitvoerende partijen, zulks tot het maximale
subsidieplafond is bereikt.
b. Personele kosten die gemaakt worden om de activiteiten waarvoor subsidie
wordt aangevraagd uit te voeren, onder de volgende voorwaarden;
o het betreft kosten die een directe relatie hebben met de uitvoering van
de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en
o het betreft kosten die gemaakt worden voor de realisering van extra
personeelsuren.
c. Materiële kosten die gemaakt worden om de voor subsidiëring voorgedragen
activiteit(en) uit te voeren.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014,
burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
A.J. Grootoonk

de burgemeester,
A. Jorritsma - Lebbink
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