
 
 
 
 

 

Model projectplan met minimaal verplichte onderdelen 
 

Het projectplan is als verplichte bijlage onderdeel van uw subsidieaanvraag en moet een 
duidelijk beeld geven van het voorgenomen project. Om uw aanvraag goed te kunnen 
beoordelen vragen wij u om de onderdelen van dit model projectplan - herkenbaar en in de 
aangegeven volgorde - in uw plan op te nemen.  
 

 
 

[PROJECTNAAM] 
Projectplan 

versie [dd-mm-jjjj] 
 

    
1. SAMENVATTING Korte omschrijving van inhoud en doel van het project (max. 1 A4) 
 
2. PROJECTDEFINITIE 

2.1. Achtergrond Korte inleiding met de context en aanleiding van het project 
2.2. Doelstelling van het project 
2.3. Beoogde resultaten van het project  

Wat levert het project uiteindelijk op? (Bijvoorbeeld een kennisonderzoeksrapport, een 
haalbaarheidsonderzoek, een monitoring, een proefveld) 

2.4. Projectorganisatie  
- Naam en vestigingsplaats van de organisatie(s) 
- Bedrijfsactiviteiten 
- Aanleiding en belang van deelname  
- Specifieke expertise die door deelnemer(s) wordt ingebracht 
- (Bij samenwerking) Verdeling verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële 

verplichtingen 
 
3. INNOVATIE  

Beschrijf de te realiseren innovatie en de mate van innovatie. 
Risicofactoren, afhankelijkheden, randvoorwaarden Beschrijf de factoren die impact kunnen hebben 
op het slagen van het project 

 
4. PROJECTACTIVITEITEN  

4.1. Projectactiviteiten Beschrijf de projectactiviteiten die worden uitgevoerd  
4.2. Locatie Geef aan met kadastergegevens op welke locatie(s) de projectactiviteiten worden 

uitgevoerd, met een plattegrond van de onderzoeklocatie en de directe omgeving en licht toe 
waarom deze locatie is gekozen. 

4.3. Planning 
4.3.1. Startdatum en einddatum 
4.3.2. Activiteitenplanning 
4.3.3. Uitgavenplanning  
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5. AANSLUITING BIJ DE DOELSTELLINGEN VAN DE BROEDPLAATS ZOETWATER  
Een bijdrage dient geleverd te worden aan of meer van de volgende doelstellingen van de broedplaats 
zoetwater. 
- Duurzame zoetwaterbeschikbaarheid voor een vitale landbouw onder een veranderend klimaat  
- Versterken van de biodiversiteit en natuurwaarden  
- Versterken van de economische vitaliteit van het gebied (landbouw, nieuwe economische dragers 

en andere verdienmodellen)  
- Bundelen van kennis en instrumenten ten aanzien van de wateropgave bij alle betrokken partijen. 

  Eenmalig project: Leg uit waarom het een eenmalig project betreft. 
Geen reguliere bedrijfsvoering: Beschrijf waarom het project niet de reguliere bedrijfsvoering van de 
aanvrager betreft.  
 
Hoe groter de bijdrage aan de doelstellingen hoe beter de aanvraag gekwalificeerd zal worden. 
 

 
6. BEGROTING 

6.1. Projectkosten; begroting per kostensoort, incl toelichting (onderbouwing) van de kosten 
 

 
Begroting per kostensoort 

[Naam 
Deelnemer 1] 

[Naam 
Deelnemer 2] 

[Naam 
Deelnemer 

3] 

[Naam 
Deelnemer ..] 

 
TOTAAL 

    Loonkosten € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
    Overhead  € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
    Afschrijvingskosten € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
    Kosten derden € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
    Opbrengsten (-/-) € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
TOTAAL subsidiabele kosten € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
Niet subsidiabele kosten € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 
TOTALE PROJECTKOSTEN € ………… € ………… € ………… € ………… € ………… 

 
 

6.2. Financiering per deelnemer en een toelichting op de volledige sluitende begroting 
 

Begroting per financieringsbron [Naam deelnemer 1] 
Eigen bijdrage  €  % vast/proportioneel 
[omschrijving overige financiering ..]* €  % vast/proportioneel 
[omschrijving overige financiering ..]* €  % vast/proportioneel 
Gevraagde subsidie voucherregeling  €  % proportioneel 
Totaal financiering subsidiabele kosten €  100%  

 
Begroting per financieringsbron [Naam deelnemer ..] 
Eigen bijdrage  €  % vast/proportioneel 
[omschrijving overige financiering ..]* €  % vast/proportioneel 
[omschrijving overige financiering ..]* €  % vast/proportioneel 
Gevraagde subsidie voucherregeling €  % proportioneel 
Totaal financiering subsidiabele kosten €  100%  

 
6.3. Gevraagde subsidie  
Toelichting op de gevraagde subsidie en onderbouwing van de eigen bijdragen middels  
bankverklaring of rekening afschrift 
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7. STAATSSTEUN  

Geef aan hoe voldaan wordt aan artikel 28 van de AGVV (Innovatiesteun aan het MKB) van de 
verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405&qid=1623324435055  
 
De voucherregeling staat alleen open voor MKB-ondernemingen, een getekende MKB verklaring 
behoort derhalve als onderdeel van de subsidieaanvraag. 
De agrarische onderneming mag maximaal € 200.000,- over een periode van drie jaar aan steun voor 
innovatieadviesdiensten en diensten inzake innovatieondersteuning ontvangen;  
Agrarische ondernemingen die eerder onrechtmatige steun hebben verkregen, worden uitgesloten van 
deze regeling; 
Agrarische ondernemingen die in financiële moeilijkheden zitten, worden uitgesloten van deze 
regeling. 

  
  
8. KENNISDELING  

De broedplaats zoetwater, waar deze voucherregeling onderdeel van uitmaakt, heeft als doel kennis te 
vergaren en kennis te delen. Van (onderzoeks)resultaten die worden verkregen met behulp van de 
subsidie bestaat de verplichting om deze te delen. Op welke manier wordt hiermee rekening 
gehouden? 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405&qid=1623324435055
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