Amsterdam, 9 maart 2022

Stichting Amsterdam 750 opent eerste subsidieronde in aanloop naar jubileumjaar 2025

Vanaf 1 april 2022 kunnen inwoners van Stadsdeel West als eerste
Amsterdammers subsidie aanvragen voor een initiatief in het kader van
Amsterdam 750. Dan start de eerste van in totaal acht subsidierondes,
georganiseerd door Stichting Amsterdam 750. Er kan worden aangevraagd
voor uiteenlopende projecten, bijvoorbeeld op gebied van sport, cultuur,
onderwijs, welzijn, of een combinatie. Stichting Amsterdam 750 geeft
Amsterdammers zo de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze invulling willen
geven aan de 750ste verjaardag van de hoofdstad.
Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat gaat een jaar lang
groots en gezamenlijk gevierd worden, beginnend op 27 oktober 2024. Vanaf
die dag zal er elke dag iets te beleven zijn in aanloop naar de verjaardag van
de stad. Daarbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat Amsterdammers zelf vorm
kunnen geven aan de viering.
Stichting Amsterdam 750 zal daarom de komende jaren zoveel mogelijk ideeën
en initiatieven uit de stad stimuleren en waar mogelijk ook subsidiëren. Om juist
ook de minder ervaren subsidieaanvragers een kans te geven worden
buurtbijeenkomsten georganiseerd waarbij niet alleen informatie maar ook
inspiratie uitgewisseld zal worden. Alle ideeën zijn welkom, of het nu gaat om
sport, cultuur, een onderzoek, een buurtproject voor oudere bewoners, of een mix
van verschillende thema’s en doelgroepen. Zolang het maar bijdraagt aan de
viering van Amsterdam 750 en past binnen de kaders van de subsidieregeling.
De precieze voorwaarden en mogelijkheden van deze regeling zijn te lezen op
www.stichting.amsterdam750.nl.
Elk stadsdeel een eigen ronde
De komende jaren kent elk stadsdeel een eigen aanvraagronde, waarbij ook
inwoners van Weesp de mogelijkheid krijgen een aanvraag in te dienen:




Stadsdeel West van vrijdag 01-04 2022 t/m vrijdag 15-04 2022
Stadsdeel Oost (inclusief Weesp) van maandag 1-11 t/m maandag 15-11 2022
Stadsdeel Nieuw-West van dinsdag 01-03 2023 t/m dinsdag 15-03 2023








Stadsdeel Centrum van donderdag 15-06 2023 t/m donderdag 29 -06 2023
Stadsdeel Noord van woensdag 01-11 2023 t/m woensdag 15-11 2023
Stadsdeel Zuid van vrijdag 01-03 2024 t/m vrijdag 15-03 2024
Stadsdeel Zuidoost van vrijdag 14-06 2024 t/m vrijdag 28-06 2024
Alle Stadsdelen van maandag 02-09 2024 t/m maandag16-09 2024

Bij Stichting Amsterdam 750 kan subsidie worden aangevraagd voor 10.000,
20.000 of 50.000 euro, waarbij altijd uitgegaan wordt van cofinanciering en
samenwerking met minstens twee andere partijen. Kleinere projecten die minder
budget nodig hebben, kunnen een aanvraag doen bij de buurtfondsen van
Mensen Maken Amsterdam, een andere partner van Amsterdam 750.
Over Stichting Amsterdam 750
Stichting Amsterdam 750 is een onafhankelijke stichting die mede uitvoering geeft
aan de gemeentelijke plannen voor de viering van Amsterdam 750 zoals
beschreven in Programmaplan Amsterdam 750. De Stichting is onafhankelijk in
haar oordeel over de ingediende initiatieven, en laat zich hierbij adviseren door
een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met
relevante achtergrond en ervaring. Voor de uitvoering werkt de Stichting samen
met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
De precieze voorwaarden en mogelijkheden van de regeling zijn te lezen op
www.stichting.amsterdam750.nl.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over Stichting Amsterdam 750 kunt u contact opnemen met
Imara Limon (creatief directeur) imara.limon@amsterdam750.nl of Anna Brolsma
(zakelijk leider) anna.brolsma@amsterdam750.nl.
Voor meer informatie over de viering van Amsterdam 750 kunt u contact
opnemen met de afdeling Bestuursvoorlichting van de Gemeente Amsterdam via
020 – 552 2117.

