Samenvatting subsidieregeling “Bouw en onderhoud accommodaties” (BOSA subsidie).
Doel:

Amateursportverenigingen subsidie aanbieden op investeringen in sportaccommodaties
(compensatie t.g.v. verruiming btw vrijstelling waardoor verenigingen btw niet meer
kunnen verrekenen).

Periode:

1-1-2019 tot 1-1-2024 (opdrachten die in 2018 zijn verstrekt maar in 2019 worden
uitgevoerd, komen ook in aanmerking voor deze subsidieregeling).

Subsidiebudget:

Jaarlijks € 87 miljoen.
Verdeling op basis van volgorde van binnenkomst aanvragen.

Subsidiepercentage:

20% van de kosten voor bouw¹, onderhoud- en beheer sportaccommodaties² en
aanschaf en onderhoud sportmaterialen;
15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid
(deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd).
Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.
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Met uitzonderen van kosten voor vergunningen, financieringskosten en notariskosten.
Onder onderhoud- en beheer sportaccommodaties verstaat men de exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de
sportactiviteit (loon- personeelskosten, huurkosten, verzekeringen, energiekosten. terreinkosten en horeca gerelateerde kosten
zijn hierbij uitgezonderd).

Minimale investering: € 25.000 bij een subsidiepercentage van 20%. Bij investering in duurzaamheid of
toegankelijkheid is de minimale investering € 14.286.
Aanvraag:

Indienen voordat de activiteiten plaats vinden of als ze zijn afgerond en betaald (zie ook
“procedure”).
Aanvraag middels formulier ministerie VWS.
Meerder aanvragen zijn mogelijk onder voorwaarde dat per organisatie het
maximale subsidiebedrag € 2,5 miljoen/ jaar bedraagt.
Subsidieperiode ten hoogste 3 jaar (met mogelijkheid tot ontheffing van maximaal 1 jaar).

Bij aanvraag indienen: KvK uittreksel;
Bankgegevens met scan van recent bankafschrift (naam- en IBAN volledig leesbaar);
Scans van facturen, offertes en betaalbewijzen;
SBI-code aanvragende organisatie volgens Handelsregister KvK;
Procedure:

Subsidiebedrag € 5.000 - € 25.000 (investering € 25.000 - € 125.000).
Worden direct vastgesteld;
Aanvraag tot vaststelling indienen binnen 12 maanden na voltooiing;
Bij aanvraag tot vaststelling facturen en betaalbewijzen van betalingen van meer dan €
500 bijvoegen;
Besluit op aanvraag tot vaststelling binnen 22 weken.
Subsidiebedrag € 25.000 - € 125.000 (investering € 125.000 - € 625.000 & voltooid).
Worden direct vastgesteld;
Aanvraag tot vaststelling indienen binnen 12 maanden na voltooiing;
Bij aanvraag tot vaststelling facturen en betaalbewijzen van betalingen van meer dan
€ 500 bijvoegen;
Besluit op aanvraag tot vaststelling binnen 22 weken.

Subsidiebedrag € 25.000 - € 125.000 (investering € 125.000 - € 625.000 & niet voltooid).
Bij aanvraag offerte bijvoegen en vermelden voor welke periode de subsidie wordt
aangevraagd;
Voorschot van het volledige subsidiebedrag bij besluit tot verlening welke gelijkmatig zal
worden betaald over het aantal maanden waarvoor de subsidie is aangevraagd;
Aanvraag tot vaststelling indienen binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten
volgens de subsidie aanvraag, uiterlijk zijn verricht;
Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de termijn van 22 weken;
Bij aanvraag tot vaststelling van de subsidie, rekening en verantwoording afleggen
middels factuur en betalingsbewijs;
Besluit op aanvraag tot vaststelling binnen 22 weken.
Subsidiebedrag vanaf € 125.000 (investering vanaf € 625.000).
Bij aanvraag offerte en liquiditeitsprognose bijvoegen en vermelden voor welke periode
de subsidie wordt aangevraagd;
Voorschot van het volledige subsidiebedrag bij besluit tot verlening welke gelijkmatig zal
worden betaald over het aantal maanden waarvoor de subsidie is aangevraagd;
Aanvraag tot vaststelling indienen binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten
volgens de subsidie aanvraag, uiterlijk zijn verricht;
Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de termijn van 22 weken;
Bij aanvraag tot vaststelling van de subsidie, rekening en verantwoording afleggen
middels financieel verslag;
Besluit op aanvraag tot vaststelling binnen 22 weken.
Wanneer de gemeente een subsidie ontvangt voor de aangevraagde activiteiten op grond van de regeling
”Specifieke uitkering sport”, dan komt de vereniging niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
Het is toegestaan om deze subsidieregeling te combineren met andere subsidies/ fondsen.
Zie hiervoor ook bijvoorbeeld de sportsubsidiewijzer van NOC NSF.
Regeling voor gemeenten:
• Voor gemeenten is in 2019, € 152 miljoen beschikbaar op grond van de regeling “Specifieke uitkering sport”.
• Voorwaarden hiervoor is o.a. dat de activiteiten beginnen vanaf 1 januarien duren tot en met 31 december 2019.
• Regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, incl. BTW.
• Aanvragen kunnen worden ingediend t.m. 30 april 2019. De uitkering moet voor 15-7-2020 worden
verantwoord.
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