
 

  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 

  
  
  
  

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 INVULINSTRUCTIE 
aanvraagformulier Subsidieregeling Versterking 
Kennis- en Innovatienetwerken 
Voor het aanvraagformulier Subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken 

Aanvraagformulier 

Deze invulinstructie kunt u doornemen ter voorbereiding van uw aanvraag. Of naast uw aanvraag houden bi het invullen 
van het aanvraagformulier. Aan deze invulinstructie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze invulinstructie kunt u niet 
gebruiken als aanvraagformulier. 

Het aanvraagformulier bestaat uit 16 vragen. Uw antwoorden op de vragen vormen de samenvatting van uw project. 

De vragen gaan over: 
• De deelnemende partien en hun inbreng en relevantie voor de sector. 
 LET OP: er moeten minimaal tien bedrijven, twee onderwijs- en / of kennisinstellingen en minimaal één overheidspartij. U moet 

ook aangeven welke partijen deel uit maken van de governance structuur (bijvoorbeeld het bestuur of een stuurgroep). 
• De bidrage van het netwerk aan de versterking van de concurrentiepositie binnen de focus sector(en). 
 Provincie Zeeland en Campus Zeeland hebben de ambitie de economische groei aan te jagen door innovatie en samenwerking te 

bevorderen. Hier moet u beschrijven op welke manier uw netwerk bijdraagt aan de versterking van de concurrentiepositie van de 
sector(-en) waarin uw K&I netwerk actief is. 

• Bidrage van het netwerk aan nationaal en (eventueel) Europees beleid. 
 De Provincie geeft subsidies omdat deze bijdragen aan het provinciaal beleid en omdat de Provincie de activiteit zonder hulp van 

een instelling niet kan bereiken. Dat houdt wel in, dat de activiteit moet bijdragen aan het beleid van de Provincie Zeeland. Hier 
moet u beschrijven op welke wijze de activiteiten van uw netwerk bijdragen aan het beleid. Hier beschrijft u ook of en hoe uw 
netwerk bijdraagt aan het nationale beleid (bijvoorbeeld vanuit de Topsector) en (eventueel) Europees beleid binnen uw sector. 

• Hoe en hoeveel overige partien betrokken worden bi de uitvoering van projecten en activiteiten. 
• Een SMART- beschriving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit betekent dat u duidelik maakt wat de 

doelstellingen van uw activiteit zin. 

SMART betekent: 
• Specifek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tidgebonden. 

– Specifek betekent dat de activiteit duidelik beschreven en niet vaag is. 
– Meetbaar betekent dat u handelingen van de specifeke activiteit kunt meten. 
– Acceptabel betekent dat er steun moet zin voor de activiteit. 
– Realistisch betekent dat het uitvoeren van de activiteit haalbaar is. Uw verwachtingen zin niet te hoog of te laag 

• Hoe Provincie Zeeland kan zien dat de activiteit is gerealiseerd. 
• De start- en einddatum van uw projectactiviteit(en). 

Startdatum: 
 Let op dat het project binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode start. 

– Indien sprake is van een aanvraag door een onderneming dient de gevraagde steun een stimulerend efect te hebben 
(artikel 6 van Verordening (EU) Nr. 651/2014). Dit wordt geacht aanwezig te zin wanneer de projectactiviteiten aanvangen 
ná indiening van de subsidieaanvraag. 

Einddatum: 
 Houd bij het bepalen van de projectperiode rekening met de volgende zaken: 

– Het project dient uiterlik 30 maanden na afoop van de openstellingsperiode te zin gerealiseerd. 
– Op de einddatum van het project moeten de projectactiviteiten zin afgerond, de kosten zin gemaakt en betaald en moet een 

rapport van het haalbaarheidsonderzoek beschikbaar zin. 

• 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. 

Meer informatie over de subsidiecriteria vindt u in de toelichting op hoofdstuk 16 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. 



 
 
 

  

  

 

 
  

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 
 

Verplichte bijlagen 
• Meerjarenagenda inclusief jaarliks  uitvoeringsprogramma. 
• Projectplan. 
• Begroting. 

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 inkomsten-

post 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 krigt, vindt plaats tegen een uurtarief dat overeenkomt met 1,2 procent van het bruto 
maandsalaris van de personeelsleden. In dit uurtarief moet 
staan: vakantiegeld, bizondere 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. 

Loonkosten: 
Subsidiëren van de personeelskosten in verband met het aan de gesubsidieerde activiteit bestede aantal uren vindt plaats tegen 
een uurtarief dat overeenkomt met 1,2 procent van het bruto maandsalaris (voor een deeltidbetrekking om te rekenen naar 
een maandsalaris bi een volledige dienstbetrekking) van de betrefende personeelsleden. In dit uurtarief worden geacht te zin 
verwerkt: vakantiegeld, bizondere uitkeringen, werkgeverslasten, feestdagen, verlof, improductieve uren, alle kosten in het 
verband met overhead, indirecte uren, opslagen en overige directe en indirecte personeelskosten. Voor toe te rekenen kosten 
kunnen derhalve in de begroting en/of in de verantwoording geen aparte bedragen worden opgevoerd. 

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

Projectplan 
Uw projectplan kunt u vormvri bivoegen. Daarbi is het van belang dat deze aansluit bi de gegevens die u hebt ingevuld in het 
aanvraagformulier. In het projectplan is in ieder geval opgenomen: 
• een sluitende begroting en fnancieringsplan; 
• een samenvatting van het project zodat uw plan voor iedereen toegankelik is. 

Meer informatie en begeleiding bi de aanvraag? 
Op onze website vindt u meer informatie over de subsidieregeling. 
• https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-versterking 

Antwoorden op veelgestelde vragen kunt u hier vinden: 
• https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/veelgestelde-vragen-over-subsidies 

Voor overige vragen of begeleiding bi 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 bedriven / organisaties. Met eHerkenning logt u in als een 
aanvraag indient namens een bedrif of organisatie. Meer informatie over DigiD en eHerkenning kunt u hier vinden: 
• https://www.digid.nl/ 
• https://www.eherkenning.nl/nl 

Colofon 
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