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Regeling:
Project:

invullen checklist 
en opvolgen 'gele' 

blokjes

GO/NO GO beslissing tot 
schrijven

STAP 1
eerste draft projectplan uitschrijven 

en laten proeflezen

STAP 2
verwerken feedback 

proeflezer(s) tot volledige 
draft & verzamelen 

benodigdheden

STAP 3
volledige draft projectplan 

laten proeflezen

laatste week: finaliseren 
projectplan & indienen 

benodigheden deadline voor indiening

Criterium Check Toelichting Regeling Project Match Actie

Subsidiënt wie is de subsidieverstrekker

Gebruik voor hieronder                          
Groen: Haalbaar         
Geel: Actie benodigd    
Rood: Grond v afwijzing 

Kader

wat is het kader waarbinnen de 
subsidie is geplaatst: onderdeel van 
een plan, een reeks, op zichzelf 
staand, eenmalige samenwerking, etc

Continuïteit
bestaat de regeling al lang of is deze 
nieuw? Hoe lang zal deze nog 
doorgaan?

Deadline
specifieke datum? Doorlopend tot 
einddatum? Doorlopend met cut-off 
data? Anders

Aanvraagvoorwaarden
mag het een lopend project zijn of zijn 
er eisen aan het begin van het project

Behandeltijd
doorlooptijd na indiening en het 
eventuele proces

Randvoorwaarden
wat zijn de primaire gronden van 
afwijzing? De explicitiete 
randvoorwaarden voor eligibility

Budget
totale hoogte van het subsidiebudget 
(voor alle honoreringen)

Max. Subsidiebedrag
maximaal aan te vragen bedrag voor 
een individueel project of programma

Eligible Costs
welke type kosten zijn subsidiabel? 
Uitgaven, uren, reizen, etc

Co-Financiering
Wordt er om co-finaciering gevraagd? 
Zoja, welk percentage? 

Slagingspercentage / 
Competitie

Is er informatie bekend of kun je 
inschatten wat de slagingskans is en 
het niveau van competitie?

Doelgroep (algemeen) Wie mogen er indienen?

Doelgroep (specifiek)
Voor wie is de regeling primair 
bedoelt? Wie zou het moeten 
bereiken?

Doelstelling (algemeen)
Wat is de algemene doelstelling van 
de subsidient met deze regeling?

Doelstelling (specifiek)
In hoeverre wordt de algemene 
doelstelling gespecificeerd?

Onderbouwing

Onderbouwing buiten de 
documenten voor indiening. Vaak 
wordt er op de website gevraagd om 
extra onderbouwing

Projectplan
Wat zijn de eisen aan het 
projectplan? Lengte, inhoud, 
specifieke punten van aandacht

Begroting
Welke posten moeten worden 
opgenomen? Zijn er verwachtingen 
tav de dekking?

Bijlagen

Welke bijlages zijn verplicht om mee 
te sturen? (portfolio/ Cv/ KVK 
uitrreksel/ ….) Let op aantal woorden/ 
max. grootte
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