Lok op 1: No en Moarn
Extra Corona-maatregelen provincie Fryslân

Individueel
perspectief

Uitdagend, creatief en
samen naar perspectief

ECONOMIE
| Matrix + Nieuwe Economie
Challenge subsidie

| Innovatiechallenge
Budget: € 900.000
Doelgroep: MKB *

Budget: € 550.000
Doelgroep: Breed *

Een bijdrage voor de beste innovatieplannen
vanuit het MKB op gebied van circulaire
economie en/of brede welvaart.

Subsidie voor het zelf of laten opstellen
van een innovatieplan op gebied van
nieuwe economie/brede welvaart inclusief
deskundigheidstafel. Daarnaast is er subsidie
om deze plannen door te ontwikkelingen
naar een landelijke of Europese regeling.

ARBEIDSMARKT
| Stagesubsidie

| Onderwijs-arbeidsmarkt
challenge

Budget: € 550.000
Doelgroep: Erkende leerbedrijven

Budget: € 900.000
Doelgroep: Friese Onderwijsinstellingen

Erkende leerbedrijven krijgen een bedrag
voor het begeleiden van BOL-studenten bij
hun stage vanuit het MBO entree en MBO
niveau 2.
De stageperiode is minimaal 320 uur.

Een bijdrage voor de beste plannen vanuit
het onderwijs en de arbeidsmarktregio om
gezamenlijk de mismatch op de arbeidsmarkt
te verkleinen.

LEISURE
| Gastvrijsubsidie

| Toerisme-recreatie challenge

Budget: € 550.000
Doelgroep: Voortgezet Onderwijs

Budget: € 900.000

Subsidiebedrag wordt verstrekt aan 3e en
4e klassen van het voortgezet onderwijs om
werkweken die gewoonlijk in het buitenland
waren, nu in de eigen provincie te houden.

Een bijdrage voor de beste plannen vanuit
Toerisme Alliantie Fryslân voor de samenwerking tussen kleinschalige ondernemers. Voor
zowel dagrecreatie als logies om zo meer
efficiency en impact te laten ontstaan in de
inkoop, personeel, marketing, bezorging
producten, etc. Daarnaast dragen wij bij aan
icoonproject ‘De Tocht’.

LEEFBAARHEID
| Maatschappelijke subsidie
Budget: € 550.000
Doelgroep: Welzijn en Sport

| Leefbaarheidschallenge
Budget: € 900.000

Extra advies en ondersteuning voor toekomstbestendige dorpshuizen en sportverenigingen.
Plus een vast bedrag voor een gezamenlijk
plan met extra activiteiten op het gebied van
sport, sociale cohesie en leefbaarheid voor
jongeren, ouderen en kwetsbare groepen.

Bijdrage voor lokale ondernemers in dorpen
op het gebied van duurzaamheid, innovatie
of digitalisering. Stimuleren van starters en
sturen op behoud en uitbreiden van het voorzieningenniveau in dorpen en krimpgebieden
ten behoeve van de leefbaarheid. Plus een
bijdrage voor de structuurversterking, netwerkopbouw en samenwerking en projecten
op het gebied van welzijn en brede welvaart.

CULTUUR
| Culturele subsidie

| Culturele challenge

Budget: € 550.000
Doelgroep: Culturele Sector

Budget: € 900.000

Een vast bedrag om de bestaande Covid-19
subsidieregeling: Kleine Culturele initiatieven
te verlengen. Plus een ticketregeling voor
de brede culturele sector ter stimulering van
het maken en programmeren van cultureel
aanbod.

Subsidie voor projecten die bijdragen aan
structuurversterking van de sector. Daarnaast
zetten wij cultuur in als middel om zorg te
verlichten en sociale problemen als eenzaamheid aan te pakken.

DIGITALISERING (No & Moarn)
| Digitale challenge
Budget: € 1.650.000
Doelgroep: Breed **
Regeling ter stimulering van digitalisering met als
voorwaarde dat er een Fries bedrijf ingeschakeld/
aangesloten wordt bij de door het MBO-HBObedrijfsleven gevormde digitale werkplaats
Subsidie voor het gericht versnellen van digitale
plannen om digitalisering te stimuleren,

bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van Digitale
Business Development rondom de digitaliseringstechnieken Connectiviteit & Data & Cybe.
Eenmalige aanjaagsubsidiebijdrage voor opzetten
Digital Academy van € 200.000.

PERSPECTIEF (No & Moarn)
| Perspectief challenge
Budget: € 1.100.000
Doelgroep: Breed **
In Fryslân Ferbindt vragen we ondernemers,
kunstenaars, Friese inwoners hoe zij uit de
coronacrisis zijn gekomen. Daarnaast geven we

*
**

ouderen en jongeren weer perspectief middels een
bijdrage voor duurzaamheid bij evenementen en
activiteiten.

ingeschreven bij de KvK.
mkb’er, retailer, maatschappelijke en culturele instelling, die ingeschreven staat bij de KvK.

Meer informatie en aanmelden voor de regelingen?
Coronavirus (COVID-19) - Actueel - Home - Provincie Fryslan

