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Va n p l a n t o t f i n a n c i e r i n g s b a s i s
Subsidie– en fondsenwer ving met Publi carea
Subsidieregelingen vanuit de EU en het Rijk, investeringsmogelijkheden van de
provincie en gemeente of middelen uit private fondsen: een geschikte bron vinden
waarmee uw innovatieve idee of plan uitvoerbaar wordt, kan ingewikkeld en
tijdrovend zijn. Heeft u een mooi concept, plan of idee, maar niet de middelen om
het uit te werken en te voeren, laat staan de tijd om een passende subsidie te vinden en de aanvraagprocedure te doorlopen? Met jarenlange ervaring en een uitvoerig netwerk in het publieke domein zorgt Publicarea ervoor dat uw idee tot een
succes kan worden!
Als adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van complexe (samenwerkings)processen binnen en tussen organisaties
in de publieke sector, onderhouden wij intensieve contacten
met overheden en het bedrijfsleven. Onze projecten vinden
plaats rondom thema’s van zorg, welzijn, onderwijs, openbare
ruimte en leefbaarheid. Indien uw plannen aansluiten op onze
deskundigheden en inhoudelijke werkvelden dan doen wij de
gehele subsidieaanvraag op basis van no cure, no pay. Hiermee bent u verzekerd dat wij vertrouwen hebben in het project en ons maximaal inzetten om het project financieel te laten slagen!

Recentelijk hebben ook een zorginstelling en een sportorganisatie gebruik gemaakt van dit aanbod. Voor de laatste organisatie konden we direct inhaken op het beleid van de lokale overheid ten aanzien van obesitas. Wij werken op basis van onze
inhoudelijke kennis van het publiek domein en kunnen inspelen
op ontwikkelingen die relevant zijn. Ons aanbod is dan ook
alleen bestemd voor organisaties in het publiek domein. We
zijn geen doorgeefluik voor plannen: wij ondersteunen onze
klanten met het beleid en stellen in nauwe samenspraak de
inhoudelijke voorstellen op. Daarna gaan we op zoek naar
financiering. Dit onderscheidt ons van andere bureaus.

Een greep uit de recente successen
Subsidie

Projecten

Fondsen

€ 293.000,-

Stichting Postzegelparken

Ministerie van Infrastructuur & Milieu (voorheen VROM)

€ 150.000,-

Ondernemen in de Buurt

€ 125.000,-

Stichting Postzegelparken

Onderwijs Netwerk Ondernemen – Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Stichting DOEN

€ 85.195,-

Samen voor de Buurt

Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA)

€ 60.500,-

School voor speciaal onderwijs

Diverse

€ 55.000,-

Houd de Naaste Vast

Provincie Noord-Holland / gemeente Amsterdam

Bent u op zoek naar gedegen advies, begeleiding en
uitvoering van uw plannen binnen de complexe
wereld van subsidieregelingen? Sluit uw idee aan op
één van onze werkterreinen? Neem contact met ons
op via advanelzakker@publicarea.nl voor
meer informatie over onze werkwijze en offertes, of
bekijk onze website: www.publicarea.nl

