
 INVULINSTRUCTIE 
voor het algemene subsidie aanvraagformulier

Aanvraagformulier

 Verschillende vragen
Het aanvraagformulier bestaat uit 14 vragen. Uw antwoorden 
op de vragen vormen de samenvatting van uw project.
Daarom is het belangrijk dat u de vragen kort en bondig 
beantwoordt. In het projectplan wat u moet bijvoegen als 
bijlage beschrijft u uitgebreid het project / de activiteit 
waarvoor u subsidie aanvraagt. 

 De vragen gaan over:
• Aansluiting van uw project op provinciaal beleid.
• Wat uw project inhoudt.
• Een SMART- beschrijving van de activiteit waarvoor 

subsidie wordt aangevraagd. Dit betekent dat u duidelijk 
maakt wat de doelstellingen van uw activiteit zijn.

 
 SMART betekent:
• Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
- Specifiek betekent dat de activiteit duidelijk beschreven en 

niet vaag is.
- Meetbaar betekent dat u handelingen van de specifieke
 activiteit kunt meten.
- Acceptabel betekent dat er steun moet zijn voor de activiteit.
- Realistisch betekent dat het uitvoeren van de activiteit haal-

baar is. Uw verwachtingen zijn niet te hoog of te laag. 
- Tijdgebonden wil zeggen dat er een duidelijke begin- en
 einddatum van de activiteit bekend is.
• Wat kan gelden als prestatie-bewijs om de subsidie mee 

vast te stellen? 
 Een prestatieafspraak is een voorwaarde waaraan de acti-

viteit moet voldoen om het resultaat te behalen.
 Met deze afspraak kan er worden gemeten of het resultaat 

ook echt is bereikt. De prestatieafspraken moeten dicht bij 
de eisen liggen waaraan de activiteit moet voldoen.

 Daarnaast moeten de prestatieafspraken voor u haalbaar 
zijn en denk ook hier weer aan het begrip “SMART”!   

 Een prestatiebewijs kan bijvoorbeeld zijn een uitnodiging 
voor de voorstelling, een exemplaar van het (advies)rapport, 
een foto van de gerealiseerde weg, enzovoorts.

 Het prestatiebewijs moet redelijk betrouwbaar zijn en geen 
twijfel oproepen.

• Processtappen van uw activiteit voor een prestatieafspraak.
• Welke doelgroepen mee kunnen doen aan de activiteit?
• Hoe u het publiek gaat inlichten en betrekt bij uw activiteit.
• Voert u alleen of samen met één of meerdere andere 

instellingen de activiteit uit?
 • Welke inwoners van de Provincie Zeeland kunnen 

deelnemen aan de activiteit.
• De begin en einddatum van uw activiteit.
• Of u voldoet aan de Wet Normering Topinkomens. 

De provinciale norm voor topinkomens is van toepassing 
op onze subsidieverlening. Wat op dit moment de norm 
bedraagt kunt u hier vinden:
https://www.topinkomens.nl/actueel/wnt-normen.
De norm geldt ook voor externen. Meer informatie over 
regels van de norm is opgenomen in artikel 5 van onze 
Algemene subsidieverordening Zeeland 2013.

• Of BTW een kostenpost is of niet.
 In het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 staat dat 

betaalde BTW niet in aanmerking komt voor subsidie. Dit komt 
omdat betaalde BTW kan worden opgeëist. Geef hier aan of de 
BTW niet of wel een subsidiabele kostenpost is.

Begroting

 Kosten:
Vul hier alle direct aan de activiteit toe te rekenen kosten in. 
Voor Indirecte of extra kosten krijgt u geen subsidie. Daarnaast 
zijn er beperkingen voor BTW en loonkosten.

 Inkomsten:
Vul hier in welke inkomsten u heeft voor het uitvoeren van 
de activiteit. Wij vragen u om duidelijk aan te geven wat de 
inkomstenpost inhoudt. Dus verander subsidiegever 1 in de 
naam van de subsidiegever. Geef ook aan of u ergens anders 
subsidie heeft  aangevraagd en tot welk bedrag.
Ook als  de subsidie tot nu toe niet is verleend. Vul daarnaast 
in hoeveel subsidie u vraagt van de Provincie Zeeland. 
Geef een toelichting op de kosten per prestatieafspraak en 
de inkomsten van de activiteit en het gevraagde bedrag. 
Loonkosten: de subsidie die u krijgt voor de personeelskosten 
van personeelsleden die de activiteit voor u uitvoeren.

De activiteit waarvoor u subsidie krijgt, vindt plaats tegen 
een uurtarief dat overeenkomt met 1,2 procent van het bruto 
maandsalaris van de personeelsleden. In dit uurtarief moet 
staan: vakantiegeld, bijzondere uitkeringen, werkgeverslasten, 
feestdagen, verlof, niet productieve uren, alle extra kosten, 
indirecte uren, opslagen en overige directe en indirecte 
personeelskosten. Voor te rekenen kosten kunt u geen aparte 
bedragen opvoeren in de begroting en/of verantwoording. 

Het algemene aanvraagformulier is te gebruiken voor de meeste subsidies van de Provincie Zeeland. 
Als u het aanvraagformulier volledig en nauwkeurig heeft ingevuld, voldoet u eigenlijk aan al deze 
voorwaarden en hebben wij voldoende informatie om de subsidieaanvraag te behandelen. Mochten 
we toch nog informatie van u nodig hebben, dan zullen we contact met u opnemen.

Deze invulinstructie kunt u doornemen ter voorbereiding 
van uw aanvraag. Of naast uw aanvraag houden bij het 
invullen van het Algemeen Aanvraagformulier subsidie 
Provincie Zeeland. Aan deze invulinstructie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Deze invulinstructie kunt u niet 
gebruiken als aanvraagformulier. 



 Belangrijk:
Een begroting voor een subsidie dient sluitend te zijn. Een 
sluitende begroting betekent dat de inkomsten en uitgaven 
met elkaar in evenwicht zijn, onderaan de streep zijn de kosten 
(lasten) en de inkomsten (baten) even hoog zijn. 

Projectplan
Uw projectplan kunt u vormvrij bijvoegen. Daarbij is het van 
belang dat deze aansluit bij de gegevens die u hebt ingevuld 
in het aanvraagformulier. In het projectplan is in ieder geval 
opgenomen: 
• een sluitende begroting en financieringsplan;
• een samenvatting van het project zodat uw plan voor 

iedereen toegankelijk is.

Meer informatie en begeleiding bij de 
aanvraag?

 Kijk voor meer informatie op:
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen.

 Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier 
vinden: 

• https://www.zeeland.nl/subsidie- aanvragen/
 veelgestelde-vragen-over-subsidies.

 Voor overige vragen of begeleiding bij uw 
subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met het 
subsidieloket via:

• subsidies@zeeland.nl. 

 Voor het indienen van een digitale subsidieaanvraag heeft 
u DigiD of eHerkenning nodig. Met DigiD logt u in als u een 
aanvraag indient als burger. eHerkenning is DigiD voor 
bedrijven / organisaties. Met eHerkenning logt u in als een 
aanvraag indient namens een bedrijf of organisatie. 

 Meer informatie over DigiD en eHerkenning kunt u 
hier vinden:

• https://www.digid.nl/.
• https://www.eherkenning.nl/nl.
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