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ACHTERGROND 
 
Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ 
 
Deze subsidieoproep is onderdeel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met  
verward gedrag. Het doel van dit actieprogramma is het stimuleren en faciliteren van projecten en 
initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, 
ggz, GGD, opvang, verzekeraars en het Openbaar Ministerie) in de regio.  
 
Het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag krijgt een vervolg: het 
Actieprogramma Grip op Onbegrip (2021- 2025). In het eerste actieprogramma zijn in samenwerking 
met het Schakelteam en VLOT de bouwstenen gelegd voor een betere omgang met de complexe 
problematiek van mensen met verward gedrag. De gevormde netwerken en de ontwikkelde aanpak 
vormen het fundament waarop de komende jaren wordt voorgebouwd. 
 
Meer achtergrondinformatie over het nieuwe actieprogramma en de verschillende 
subsidiemogelijkheden vindt u op www.zonmw.nl/gripoponbegrip.  
 

Veerkracht in de wijk 
In het rapport Samen werken aan een mentaal gezonde samenleving: Bouwstenen voor mentale 
gezondheidsbevordering en preventie van het Trimbos-instituut wordt aangegeven dat 40% van de 
Nederlanders tenminste één keer in hun leven te maken krijgt met mentale problemen die hun 
functioneren beperken en soms zelfs leiden tot een ontwricht leven1. Deze problemen worden 
momenteel niet in samenhang tussen relevante partijen opgelost, maar individueel bij bijvoorbeeld de 
huisarts of de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij zijn de wachttijden in de ggz vaak lang2 en de 
instroom van cliënten in de ggz neemt alleen maar toe3. Ook de coronacrisis heeft de druk op het 
mentale welbevinden van burgers vergroot. In het rapport pleit het Trimbos-instituut voor een 
gezamenlijke aanpak die zich richt op een levensloopbenadering in alle leefomgevingen (zowel thuis, 
in de wijk als op werk), waarbij data-, en kennisgestuurd wordt gewerkt en wordt ingezet op een 
samenhangende mix aan maatregelen4. De levensloopbenadering richt zich op het tijdig signaleren 
van potentiële problematiek om erger te voorkomen. Hierbij kunnen “effectieve preventieve 
interventies worden ingezet op sleutelmomenten in het leven”5.  
Momenteel ligt preventie in de ggz nog onvoldoende verankerd in wet- en regelgeving3, waardoor een 
concrete invulling ervan ontbreekt. Daarnaast vraagt preventie om een domeinoverstijgende 
samenwerking tussen de curatieve zorg en het sociaal domein, welke nog niet overal voldoende van 
de grond is gekomen6. ZonMw wil met deze subsidieoproep bestaande samenwerkingsverbanden 
tussen curatieve zorg en het sociaal domein stimuleren om initiatieven rondom preventie in de ggz op 
te zetten of uit te breiden.  
 

  

 
1 Trimbos-instituut (2021), p.5 
2 Factsheet Wachttijden in de ggz  
3 Discussienota Zorglandschap ggz, p.5 
4 Trimbos-instituut (2021), p.15-16 
5 Trimbos-instituut (2021), p.9 
6 Discussienota Zorglandschap ggz, p.7 

http://www.zonmw.nl/gripoponbegrip
https://www.trimbos.nl/docs/9fcf47e1-4128-4dcf-a6df-b1548873ffde.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/9fcf47e1-4128-4dcf-a6df-b1548873ffde.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/9fcf47e1-4128-4dcf-a6df-b1548873ffde.pdf
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/19/discussienota-toekomst-ggz/P1-_Discussienota+Zorglandschap+ggz+definitief.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/9fcf47e1-4128-4dcf-a6df-b1548873ffde.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/9fcf47e1-4128-4dcf-a6df-b1548873ffde.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/19/discussienota-toekomst-ggz/P1-_Discussienota+Zorglandschap+ggz+definitief.pdf
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz-
instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-
problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten. Hierbij 
wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingen.  
 
Projecten 
Ggz-instellingen kunnen binnen deze subsidieoproep namens een bestaand samenwerkingsverband 
subsidie aanvragen voor: 

- de voortzetting en/of uitbreiding van een bestaand project, interventie of methodiek, waarbij al 
afspraken zijn gemaakt tussen de samenwerkingspartners;  

- een nieuwe pilot, actieonderzoek en/of interventieontwikkeling. Hierbij zijn relevante 
samenwerkingspartners uit het sociaal- en/of zorgdomein aantoonbaar betrokken. 

 
Het type project is afhankelijk van de lokale of regionale behoefte en situatie. Het kan bijvoorbeeld 
gericht zijn op: 

- het ontwikkelen van tools op het gebied van mentale veerkracht; 
- het ontwikkelen van interventies op het gebied van leefstijl; 
- het opzetten van mentale gezondheidscentra of herstelacademies; 
- het opzetten van een (online) platform/loket voor mentale gezondheid; 
- Het uitvoeren van (actie)onderzoek of een evaluatie van bestaande initiatieven in de regio; 
- lokale netwerkvorming en casuïstiekbespreking. 

 
Bovenstaande voorbeelden zijn indicatief; ook andere type projecten komen in aanmerking mits goed 
onderbouwd. Aan de hand van een gedegen onderbouwing van de huidige situatie licht u uw keuze 
toe voor het type project en de omvang van het project (budget en looptijd).  
 
Inhoudelijk kader  
Ongeacht het type project en het gekozen subsidie instrument komen alleen subsidieaanvragen in 
aanmerking wanneer de volgende aspecten goed zijn uitgewerkt: 
1. Leefwereld centraal. In projecten wordt gewerkt aan preventie van maatschappelijke uitval door 

ggz-problematiek voor mensen in de wijk. Hierbij staat de leefwereld van kwetsbare burgers 
centraal. In alle fases van het project dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor het perspectief van 
mensen die de grip op hun leven (dreigen) te verliezen en de behoeften van hun omgeving. Daarom 
dienen ervaringsdeskundigen én hun naasten deel uit te maken van de projectgroep en betrokken 
te zijn bij zowel de opzet, de uitvoering als de evaluatie van uw project.   

2. Stigma en acceptatie in de wijk. In projecten is aandacht voor het tegengaan van stigmatisering van 
mensen met een mentale kwetsbaarheid en het bevorderen van acceptatie in de wijk. De activiteiten 
die worden ontplooid in het kader van het project dragen op positieve wijze bij aan de beeldvorming 
van kwetsbare burgers en zijn gericht op het stimuleren van ontmoeting tussen wijkbewoners en 
het meedoen van kwetsbare burgers in de wijk.    

3. Lokale of regionale initiatieven. U dient aan te geven hoe het project bijdraagt aan het aanpakken 
van lokale of regionale problematiek omtrent mentale kwetsbaarheid, en hoe resultaten geborgd 
zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede afstemming en verbinding met de 
gemeente, welzijnsorganisaties, huisartsen, politie en/of andere relevante maatschappelijke 
organisaties. Landelijke (kennis) instituten en partijen kunnen betrokken zijn, maar niet als 
hoofdaanvrager optreden. 

 
Samenwerkingsverband 
Subsidie kan aangevraagd worden vanuit een samenwerkingsverband. Hierbij is het van belang dat er 
binnen het verband al afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en de verantwoordelijkheden 
van de betrokken partijen.  
 
Samenhangende subsidieoproepen  
Heeft u nog geen samenwerking opgezet met relevante partijen omtrent preventie en mentale 
veerkracht in de wijk? Dan kunt u subsidie aanvragen middels de Startsubsidie Mentale veerkracht in 
de wijk.  

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-mentale-veerkracht-in-de-wijk/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-mentale-veerkracht-in-de-wijk/
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RANDVOORWAARDEN  
Voor deze subsidieronde dient het project aan de volgende voorwaarden te voldoen. 
 

Wie kan subsidie aanvragen 
• Ggz-instellingen kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen. Een ggz-instelling 

doet dat namens een regionaal samenwerkingsverband waarin de volgende partijen in ieder geval 
betrokken zijn: 

• een ggz-instelling (verplicht);  

• (vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten (verplicht);  

• een (of meerdere) gemeente(n) (verplicht); 

• overige zorg- en welzijnsorganisaties (optioneel); 

• een zorgverzekeraar en/of zorgkantoor (optioneel); 

• een organisatie die de inzet van ervaringsdeskundigen ondersteunt (optioneel);  

• een kennisorganisatie7 (optioneel). 

• Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep en integraal 
onderdeel te zijn van de opzet, uitvoering en evaluatie van het project.  

• In de aanvraag dient de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk 
verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd. Het is 
verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:  
- Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder (zelfde persoon): is (eind)verantwoordelijk voor 

de subsidieaanvraag; tijdens het aanvraagproces en de uitvoering van het project is dit de 
contactpersoon voor ZonMw. De hoofdaanvrager dient een rechtspersoon te zijn.  

- Bestuurlijk verantwoordelijke: de bestuurder van de aanvragende ggz-instelling dient als 
bestuurlijk verantwoordelijke genoteerd te worden in de projectgroep. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 
Voor deze subsidieaanvraag is een samenwerkingsovereenkomst of een addendum bij een 
bestaande samenwerkingsovereenkomst verplicht. In de samenwerkingsovereenkomst of het 
addendum legt u o.a. de cofinanciering en de juridische verplichtingen van de samenwerkende 
partijen vast in het kader van de subsidieaanvraag bij ZonMw. Ook vertegenwoordigers van 
ervaringsdeskundigen en naasten zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt ingediend bij de aanvraag. Deze hoeft dan nog niet volledig 
ondertekend te zijn. U stuurt de volledig ondertekende samenwerkingsovereenkomst of addendum 
uiterlijk 1 december 2021 naar avg@zonmw.nl. Hiervoor kunt u (optioneel) gebruik maken van het 
format Samenwerkingsovereenkomst of het format Addendum. Indien u een addendum indient, dan 
stuurt u ook de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst mee.  
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000 per project met 
een maximale looptijd van 24 maanden. In totaal is binnen deze subsidieronde € 1.600.000,- 
beschikbaar. 
 

Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 
In deze subsidieoproep wordt gebruik gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(hierna te noemen “AGVV”)8, waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze regeling sprake is 
van een geoorloofde vorm van staatssteun.  
 
Op grond van deze verordening gelden specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de 
begroting. Daarnaast bent u verplicht om over bepaalde gegevens te verklaren. In bijlage 1 vindt u 
meer informatie over de AGVV, evenals de vereisten van de AGVV waaraan moet worden voldaan. 
 

 
7 Kennisorganisatie: een organisatie die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van onderzoek, of met 
het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Dit 
kunnen zowel onderzoeksinstellingen als kennisinstituten zijn zoals hogescholen, universiteiten of wetenschappelijke 
onderzoeksbureaus. 
8 Algemene Groepsvrijstellingsverordening (“AGVV”): Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 
waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar 
worden verklaard en die voor het laatst is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084 

mailto:avg@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Samenwerkingsovereenkomst_ZonMw_template_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Addendum_Samenwerkingsovereenkomst_ZonMw_template_2021.docx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=EN
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Als er sprake is van samenwerking, waarbij meerdere ondernemingen begunstigde van staatssteun 
kunnen zijn, dan moeten alle ondernemingen voldoen aan de voorwaarden van de AGVV. Dit 
betekent dat alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de AGVV eveneens in volle 
omvang van toepassing zijn op alle ondernemingen in het samenwerkingsverband. 
 
ZonMw stelt de Europese Commissie middels een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 11 van de 
AGVV op de hoogte van deze subsidieoproep. 
 
Binnen deze subsidieoproep worden projecten gefinancierd die vallen onder de categorie 
experimentele ontwikkeling.9 De maximale steunintensiteit bedraagt 40%10 van de in aanmerking 
komende kosten. Dit percentage is onderverdeeld in 25% voor de categorie experimentele 
ontwikkeling en een verhoging van 15% indien de projectresultaten ruim worden verspreid. Dit houdt 
in dat de verspreiding aantoonbaar, planmatig en proactief plaatsvindt, onder andere via conferenties, 
publicaties, open access-repositories of gratis of opensource-software. Indien niet wordt voldaan aan 
de voorwaarde van verspreiding van projectresultaten is ZonMw op grond van de AGVV genoodzaakt 
de verhoging van 15% terug te vorderen.  
 
Vanuit het samenwerkingsverband wordt minimaal 60%10 van de totale projectkosten ingebracht als 
cofinanciering.11 Op grond van de AGVV gelden er specifieke financieringsvoorwaarden en regels 
voor de begroting. Daarnaast zijn er, op grond van de AGVV regeling, een aantal gegevens van u 
nodig. In Bijlage 1 leest u meer informatie over deze regeling, evenals de vereisten van de AGVV 
waaraan moet worden voldaan. Voor het opstellen van de begroting gebruikt u een verplicht format. 
 
Op grond van de AGVV-regeling de onderstaande documenten van u nodig. NB: Consortia 
dienen per deelnemende partij onderstaande documenten in te dienen:  

• Verklaring ‘Cumulatie van subsidies’ 

• Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ 

• Verklaring ‘Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden’ 
 
Subsidiabele kosten  

• Kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij gebruikt worden voor het project,  

• Kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zijn gebruikt worden voor het project,  

• Kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm’s length-voorwaarden worden    
gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, 

• Kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt,  

• Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, 
leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien 

• Cliënten en naasten en hun vertegenwoordigers dienen een passende vergoeding te ontvangen 
voor hun inspanningen. Hiervoor neemt u minimaal reiskostenvergoeding en vacatiegelden op in 
uw begroting.   

• U wordt aanbevolen om middelen te reserveren voor evaluatie en monitoring. Dit kan tot maximaal 
10% van het aangevraagde budget (zie de bijlage: ‘Handvatten voor monitoring en evaluatie’ voor 
voorbeeldactiviteiten). 

 
Niet subsidiabele kosten 

• Zorg- en (ver)bouwkosten zijn niet subsidiabel. 

• Kosten voor kennisverspreiding (conferenties, publicaties, open access-repositories) zijn niet 
subsidiabel en mogen op grond van de AGVV niet worden opgevoerd op de begroting (ook niet als 
eigen bijdrage).  

• ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie.  

• Het is niet mogelijk om kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de officiële start van het project 
op te voeren of te declareren. Wel kunnen reeds gestarte projecten voortgezet of uitgebreid 
worden met deze subsidie.  

 

 
9 Zie hiervoor artikel 25, lid 2, sub b AGVV. 
10 Dit percentage geldt  voor grote bedrijven. Zie bijlage 1 voor een opbouw van de steunintensiteit.  
11 Ter illustratie: Bij een aangevraagd subsidiebedrag van €200.000,- zijn de totale projectkosten minimaal €500.000,-. Het 
samenwerkingsverband legt hierbij zelf €300.000,- in aan cofinanciering.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Format_begroting_AGVV.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Cumulatie_van_subsidies.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Bevel_tot_terugvordering_van_staatssteun.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Ondernemingen-niet-in-financiele-moeilijkheden.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2019-1/2019_01_Bijlage_Handvatten_voor_monitoring_en_evaluatie.pdf
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Voor ZonMw-projecten geldt dat van alle uitgaven betaalbewijzen moeten kunnen worden overlegd. 
Uitgaven zonder geldig betaalbewijs komen niet voor subsidie in aanmerking. Ook cofinanciering dient 
door uw organisatie integraal onderbouwd te worden door betaalbewijzen, zoals urenregistraties, 
rittenstaten etc. ZonMw hecht er grote waarde aan dat de inzet van cofinanciering transparant wordt 
geadministreerd en verantwoord.  
 
Kijk voor specifieke financiële voorwaarden in de Voorwaarden overige instellingen. 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Voorwaarden_overige_instellingen.pdf
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PLAN VAN AANPAK 
Het plan van aanpak moet minstens bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

• Een publiekssamenvatting (max. 150 woorden, leesbaar voor een breed publiek, zie schrijfwijzer). 
Indien uw subsidieaanvraag wordt gehonoreerd wordt deze publiekssamenvatting - na een 
eventuele redactieslag - gepubliceerd op de website van ZonMw. 

 

• Een contextbeschrijving van de huidige situatie in de regio waarin:  
➢ De regionale situatie in kaart is gebracht, inclusief het huidige beleid en aanbod, 
➢ Het omvang van het probleem in de regio is geschetst en is beschreven in welke leemte 

uw projectvoorstel voorziet. 
➢ De samenwerkingspartners in de regio in kaart zijn gebracht. 

 

• Een onderbouwing op welke wijze het project bijdraagt aan het voorkomen van maatschappelijke 
uitval en het vergroten van de mentale gezondheid en veerkracht van burgers 

 

• Een beschrijving van de groep kwetsbare burgers, het aantal mensen u denkt te bereiken, en hoe 
en binnen welke termijn u hen gaat bereiken. 

 

• SMART geformuleerde doelstelling(en) en beoogde (tussen)resultaten van uw project. 
 

• Omschrijving van de partijen uit het samenwerkingsverband inclusief de beoogde rol- en 
taakverdeling. Beschrijf ten minste de rollen en taken van de ggz-instelling, (vertegenwoordiging 
van) cliënten en naasten en gemeente(n). Indien u nog andere samenwerkingspartners betrekt, 
beschrijft u ook hun rollen en taken. 

 

• Een omschrijving van de projectgroep die betrokken is bij de opzet en uitvoering van het project. 
Bij voorkeur voorzien van een gevisualiseerde governance structuur.  

 

• Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door wie (of 
welke partij) worden uitgevoerd. 

 

• Een beschrijving van de borging na afloop van de subsidieperiode. Op welke wijze wordt het 
project na afloop van de subsidie gecontinueerd? Beschrijf in uw plan van aanpak: 

➢ Hoe het samenwerkingsverband wordt gecontinueerd. 
➢ Welke projectactiviteiten na afloop van de subsidieperiode worden voortgezet en hoe 

deze worden ingebed in de reguliere werkzaamheden van de samenwerkende 
organisaties. 

➢ Hoe de financiering na afloop van de subsidieperiode is geregeld. 
➢ Hoe kennis en expertise na afloop van de subsidieperiode worden geborgd. 

 

• Een SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Beschrijf tevens op welke 
wijze binnen uw project wordt omgegaan met de zwakke punten en bedreigingen. 

 

• Beschrijving van de monitoring en evaluatie. Alle projecten binnen het actieprogramma worden 
gemonitord en geëvalueerd. U bent verplicht om hiervoor gegevens aan te leveren: 

➢ Gegevens op groepsniveau: Wat verandert er voor de groep kwetsbare burgers? In welke 
mate is de groep kwetsbare burgers tevreden over de (nieuwe) werkwijze? 

➢ Gegevens op procesniveau: Hoe wordt er samengewerkt met alle betrokken partijen? 
➢ Gegevens op organisatieniveau: Tegen welke knelpunten, successen en kansen loopt u 

aan? 
N.B.: Geef aan welke activiteiten u gaat ondernemen voor de monitoring en evaluatie binnen 
uw project (max. 10% van het budget). In de bijlage ‘Handvatten voor monitoring en evaluatie’ 
staat een aantal voorbeelden van activiteiten die u kunt gebruiken als leidraad.  

 
U kunt gebruik maken van een format voor het opstellen van uw plan van aanpak. Het template dient 
als hulpmiddel en is niet verplicht.   

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/logo-en-huisstijl/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2020-01/Bijlage_Handvatten_voor_monitoring_en_evaluatie.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Format_plan_van_aanpak_Uitvoeringssubsidie.docx
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BEOORDELINGSCRITERIA  
De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. 
Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria.  
 

Relevantiecriteria  
 
1. Bijdrage aan doel subsidieoproep 
- De projectactiviteiten zijn gericht op het voorkomen van maatschappelijke uitval als gevolg van 

ggz-problematiek en het vergroten van de mentale veerkracht van burgers in de wijk. 
- In de subsidieaanvraag is helder en concreet toegelicht op welke wijze de partijen samenwerken 

in het kader van preventie in de ggz.  
- Uit de aanvraag blijkt dat het plan van aanpak tot stand is gekomen vanuit een bestaande 

samenwerking tussen het sociaal- en zorgdomein, waarbij  eventuele andere relevante partijen 
zijn betrokken.  

- In de subsidieaanvraag staat beschreven wat de behoefte en situatie is omtrent preventie in de 
ggz op lokaal of regionaal niveau. Hierbij wordt toegelicht waarom er wordt gekozen voor 
voortzetting/ uitbreiding van een bestaand initiatief, of een nieuwe pilot, actieonderzoek of 
interventieontwikkeling.   

 
2. Toegevoegde waarde voor de praktijk 
- De toegevoegde waarde van het project en de projectresultaten ten opzichte van de huidige 

situatie is aannemelijk gemaakt. 
- Het (verwachte) effect van het initiatief op de (geestelijke gezondheids)zorg in de regio is helder 

en concreet toegelicht. 
- Er is helder en concreet toegelicht hoe het project een direct bruikbare en duurzame oplossing kan 

bieden voor de actuele ggz vraagstukken.  
- Uit de subsidieaanvraag blijkt duidelijk waarom het project niet uit reguliere middelen kan worden 

gefinancierd.  
 
3. Leefwereld centraal, stigma en acceptatie in de wijk 
- In de subsidieaanvraag is helder beschreven hoe het project aansluit op vragen en behoeften van 

cliënten en hun naasten.  
- Cliënten en naasten zijn onderdeel van de projectgroep. De betrokkenheid in de opzet, de uitvoering 

en de evaluatie van het project is helder omschreven.  
- In de subsidieaanvraag is concreet en helder beschreven op welke wijze het project bijdraagt aan 

het tegengaan van stigma en het bevorderen van acceptatie in de wijk.  
 
4. Diversiteit  
- Binnen het project is aandacht voor diversiteit en differentiatie van kwetsbare burgers naar 

kenmerken zoals sekse, leeftijd, sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, migratie- en 
culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van 
het project. 
 

5. Toepassing, verspreiding en implementatie 
- Het project levert concrete resultaten op, die gebruikt kunnen worden voor evaluatie.  
- De verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of producten in de praktijk of bij 

het vormen van beleid zijn helder omschreven.  
- Er is helder en concreet toegelicht hoe de opgedane kennis wordt verspreid en op welke wijze de 

resultaten geïmplementeerd worden. In het kader van de AGVV dient er sprake te zijn van een 
ruime verspreiding, onder andere via conferenties, opleidingen, publicaties, open access-
repositories of gratis of opensource-software. Om aan de voorwaarden te voldoen dient uit de 
subsidieaanvraag te blijken dat deze verspreiding aantoonbaar, planmatig en proactief plaatsvindt;  
 

Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 
 
 
 
 

http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
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Kwaliteitscriteria 
 
1. Doelstelling  
- De doelstelling van het project staat duidelijk beschreven in de aanvraag. 
- Het hoofddoel en de subdoelen van het project zijn helder en meetbaar geformuleerd.  
 
2. Plan van aanpak 
- Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend beschreven. 
- De grootte en selectiecriteria van de groep kwetsbare burgers waarop het project zich richt zijn 

beschreven evenals hoe deze groep mensen bereikt wordt.  
 

3. Haalbaarheid 
- De omvang van het project (budget en looptijd) is duidelijk beschreven en onderbouwd aan de 

hand van een gedegen contextbeschrijving; 
- In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen.  
- Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd wordt 

bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  
 
4. Samenwerking 
- De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband. 
- De bijdrage van elke partij uit het samenwerkingsverband aan het project is duidelijk omschreven.  
 
5. Begroting 
- De aangevraagde subsidie past binnen de kaders van de subsidieoproep. 
- Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project. 
- Kosten voor een projectleider en inzet van ervaringsdeskundigen en hun naasten zijn opgenomen 

in de begroting.  
- De kosten van het project zijn in verhouding tot de (maatschappelijke) baten. 
- De cofinanciering bedraagt ten minste 60% van het totale projectbudget. Het projectplan maakt 

duidelijk op welke wijze in cofinanciering wordt voorzien (in-cash en/of in-kind). 
 
Meer informatie over deze criteria vind u in de procedurebrochure. 
 

 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
- Schrijf uw aanvraag in het Nederlands.  
- Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen.  
- Uw subsidieaanvraag moet ingediend worden in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet. In 

ProjectNet vult u enkele basisgegevens in, zoals titel van uw project, de projectgroepleden,  een 
samenvatting en een aantal aandachtsgebieden van uw project (zie handleiding). Daarnaast voegt 
u verplicht onderstaande bijlagen (in PDF) toe:  

− Plan van aanpak (max. 10 A4, Arial, lettergrootte 10 pt., evt volgens optioneel format) 

− Begroting volgens verplicht format. Meer informatie over de voorwaarden en financiën vindt 
u op de website van ZonMw. 

− Ondertekende samenwerkingsovereenkomst (evt. volgens optioneel format) of addendum 
samenwerkingsovereenkomst (evt. volgens optioneel format) 

− Verklaring ‘Cumulatie van subsidies’ (verplicht) 

− Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ (verplicht) 

− Verklaring ‘Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden’ (verplicht) 
Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen. 

 
 

Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic 
‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ en naar de procedurebrochure aanvragers.  
 
Ontvankelijkheid 
Voor elke subsidieaanvraag wordt na ontvangst nagegaan of aan de voorwaarden is voldaan. Een 
subsidieaanvraag die niet aan de voorwaarden voldoet is niet ontvankelijk en kan niet in behandeling 
worden genomen. Wij verzoeken u om op de dag van de deadline telefonisch bereikbaar te zijn voor 
het secretariaat van ZonMw. 
 
Inhoudelijke beoordeling 
Subsidieaanvragen worden beoordeeld op relevantie voor het programma, op kwaliteit en op de 
samenhang van de gehele subsidieaanvraag. Hiervoor wordt een aantal stappen doorlopen: 
1. Beoordeling aanvraag: Alle subsidieaanvragen worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld op 

kwaliteit door minimaal twee anonieme referenten. Daarnaast beoordeeld minimaal één referent uit 
het cliëntenpanel de subsidieaanvragen.   

2. Wederhoor: De aanvrager krijgt de gelegenheid om schriftelijk op de beoordeling de 
referentenoordelen te reageren.  

3. Advies programmacommissie: Op basis van het gehele subsidieaanvraag, de referentenrapporten 
en het wederhoor stelt de programmacommissie haar definitieve eindadvies vast. De commissie 
stelt het definitieve eindadvies als volgt vast: 

1. De commissie stelt één relevantiescore op basis van een 4-puntsschaal (zeer relevant, 
relevant, laag relevant, niet relevant) en één kwaliteitsscore op basis van een 5-
puntsschaal (zeer goed, goed, voldoende, matig, onvoldoende) vast.  

2. Vervolgens worden de aanvragen op basis van onderstaande prioriteringsmatrix 
geprioriteerd. 
 

Relevantie 
 

Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Laag relevant Niet relevant 

Zeer goed  1 2 - - 

Goed 3 4 - - 

Voldoende 5 6 - - 

Matig -  - - - 

Onvoldoende - - - - 

   ‘-‘  betekent: komt niet in aanmerking voor honorering 
 

3. Een subsidieaanvraag dient minimaal van goede kwaliteit te zijn en als relevant te zijn 
beoordeeld om in aanmerking te komen voor honorering. 

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Format_plan_van_aanpak_Uitvoeringssubsidie.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Format_begroting_AGVV.xlsx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Samenwerkingsovereenkomst_ZonMw_template_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Addendum_Samenwerkingsovereenkomst_ZonMw_template_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Cumulatie_van_subsidies.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Bevel_tot_terugvordering_van_staatssteun.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Ondernemingen-niet-in-financiele-moeilijkheden.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/ZonMw_A4_ProcedureAanvragers_201906_def_Projectnet_MijnZonMw_MP.pdf
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4. Bij gelijk scorende aanvragen in bovenstaande prioriteringsmatrix vindt verdere 
prioritering plaats indien het beschikbare budget hier aanleiding toe geeft. In dat geval 
neemt de commissie de volgende punten mee:  
▪ de relevantiebeoordeling weegt zwaarder dan de kwaliteitsbeoordeling. 
▪ de mate waarin de inhoudelijke projecten aandacht geven aan de volgende thema’s:  

• leefwereld centraal 

• stigma en acceptatie in de wijk 

• bijdrage aan oplossing voor lokale of regionale problematiek 
▪ geografische spreiding. 

4. De programmacommissie formuleert een advies aan het ZonMw-bestuur. 
5. Het ZonMw-bestuur neemt het uiteindelijke besluit tot toekenning of afwijzing van de subsidie. 
  

 
Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag 19 oktober 2021, 14.00u 

Ontvangst commentaar referenten 28 oktober 2021 

Deadline indienen wederhoor 4 november 2021 

Besluit 10 december 2021 

Uiterlijke startdatum 31 januari 2022 

 
Meer informatie 
Houd de programmapagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

 
INDIENEN 
 

Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 19 oktober 2021, om 
14.00 uur. 
 

Tips 
- Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  
- Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 
vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  
 

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u deze te voorzien van de 
handtekening van de ‘bestuurlijk verantwoordelijke’ en de ‘hoofdaanvrager’ en deze per e-mail te 
sturen naar ZonMw, t.a.v. avg@zonmw.nl.  De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via 
ProjectNet binnen te zijn.  
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Alice Lamain, 070 349 50 62, avg@zonmw.nl 
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u 
contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:projectnet@zonmw.nl
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Downloads en links 
Subsidiebepalingen 
Procedurebrochure aanvragers 
 
Formats 
Begroting (verplicht) 
Format plan van aanpak (niet verplicht) 
 
Samenwerkingsovereenkomst 
Format samenwerkingsovereenkomst 
Uitleg samenwerkingsovereenkomst 
Format addendum 
Uitleg addendum  
 
AGVV 
Verklaring ‘Cumulatie van subsidies’ (verplicht) 
Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ (verplicht) 
Verklaring ‘Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden’ (verplicht) 
 

  

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Format_begroting_AGVV.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Format_plan_van_aanpak_Uitvoeringssubsidie.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Samenwerkingsovereenkomst_ZonMw_template_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Uitleg_Samenwerkingsovereenkomst.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Addendum_Samenwerkingsovereenkomst_ZonMw_template_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Uitleg_Addendum_Samenwerkingsovereenkomst.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Cumulatie_van_subsidies.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Bevel_tot_terugvordering_van_staatssteun.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Ondernemingen-niet-in-financiele-moeilijkheden.docx
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BIJLAGE 1 
 

Voorwaarden voor toepassing AGVV 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring onder de AGVV moet, behalve aan de inhoudelijke 
criteria van de subsidieoproep, ook worden voldaan aan enkele specifieke vereisten die volgen uit de 
AGVV. Voor consortia gelden deze specifieke vereisten voor elke partij binnen het consortium. De 
voorwaarden zijn:  
 

• ZonMw verleent geen subsidie als het onvoldoende aannemelijk is dat uw aanvraag aan alle 
definities en voorwaarden van de AGVV voldoet, of als subsidieverstrekking naar het oordeel 
van ZonMw leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.12 
 

• ZonMw verleent geen subsidie als de datum van aanvang van de werkzaamheden aan het 
project of van aanvang van de activiteiten eerder is dan de datum van indiening van de 
aanvraag.13 Dit houdt in dat u geen aanloopkosten kunt opvoeren op de projectbegroting. 
 

• ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen waartegen een bevel tot terugvordering 
uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij door Nederland 
toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.14 Voeg 
bij het indienen van de subsidieaanvraag een verklaring bevel tot terugvordering van 
staatssteun ingevuld en ondertekend toe. Zie hiervoor verklaring ‘Bevel tot terugvordering van 
staatssteun’ 
 

• ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen in moeilijkheden.15 Voeg bij het indienen 
van de subsidieaanvraag een verklaring onderneming niet in moeilijkheden toe. Zie hiervoor 
verklaring ‘Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden’. 

 

• Cumulatie van subsidies (of andere vormen van staatssteun) voor dezelfde – geheel of 
gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende kosten, mag er niet toe leiden dat de 
maximale steunintensiteit wordt overschreden. Indien reeds door een bestuursorgaan of door 
de Europese Commissie subsidie is verstrekt voor dezelfde – geheel of gedeeltelijk 
overlappende – in aanmerking komende kosten, dan zal ZonMw slechts een zodanig bedrag 
aan subsidie verstrekken dat het totale bedrag aan subsidie niet meer bedraagt dan het 
bedrag dat op basis van de AGVV mag worden verleend.16 Voeg bij het indienen van de 
subsidieaanvraag een verklaring cumulatie van staatssteun ingevuld en ondertekend toe. Zie 
hiervoor verklaring ‘Cumulatie van subsidies’. 

 

• Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle 
bedragen die worden gebruikt de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen.17 
De in aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken die duidelijk, 
gespecificeerd en actueel zijn. Deze bewijsstukken kunnen, na honorering, op elk moment 
worden opgevraagd en dienen vervolgens binnen afzienbare tijd te worden aangeleverd aan 
ZonMw. 

 
 

  

 
12 Artikel 1 lid 5 AGVV 
13 Artikel 6 AGVV 
14 Artikel 1, lid 4, sub a AGVV 
15 Artikel 1, lid 4, sub c AGVV. Financiële moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, lid 18 van de AGVV 
16 Artikel 8 AGVV 
17  Artikel 7 AGVV 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Bevel_tot_terugvordering_van_staatssteun.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Bevel_tot_terugvordering_van_staatssteun.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Ondernemingen-niet-in-financiele-moeilijkheden.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2021-9/Verklaring_Cumulatie_van_subsidies.docx
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Voorwaarden aan te vragen bedrag 
 
Binnen deze subsidieoproep worden projecten gefinancierd die vallen onder de categorie 
experimentele ontwikkeling.18 De maximale steunintensiteit voor experimentele ontwikkeling bedraagt 
25% van de in aanmerking komende kosten. 
 
De in aanmerking komende kosten zien op: 
- personeelskosten; 
- kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij gebruikt worden voor het project;  
- kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zijn gebruikt worden voor het project;  
- kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm’s length-voorwaarden worden    

gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen; 
- kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt,; 
- bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, 

leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 
 
Daar bovenop kan de maximale steunintensiteit verhoogt worden met 15% als de projectresultaten 
ruim worden verspreid via conferenties, open acces opslagplaatsen of gratis of opensource software. 
 
Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle bedragen die 
worden gebruikt de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De in aanmerking 
komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn. 
Deze bewijsstukken kunnen, na honorering, op elk moment worden opgevraagd en dienen vervolgens 
binnen afzienbare tijd te worden aangeleverd aan ZonMw.  
 
Cofinanciering is verplicht en ziet op het percentage van de kosten dat niet voor subsidie in 
aanmerking komt. U vermeldt in de projectbegroting de volledige kosten van het totale project en geeft 
aan welke kosten gedekt worden met het aangevraagde subsidiebedrag en welke kosten met de 
eigen bijdrage (In cash of in kind) worden gefinancierd. 
 

Opbouw steunintensiteit 
De steunintensiteit voor experimentele ontwikkeling kan als volgt worden verhoogt tot een maximale 
steunintensiteit van 60% van de in aanmerking komende kosten: 
 
De maximale steunintensiteit wordt verhoogd voor middelgrote ondernemingen met 10% en voor het 
kleine ondernemingen met 20%. Daar bovenop kan de maximale steunintensiteit verhoogt worden met 
15% als de projectresultaten ruim worden verspreid via conferenties, open acces opslagplaatsen of 
gratis of opensource software. 
 
Tabel 1. Overzicht steunintensiteit 

 Grote onderneming Middelgrote 
onderneming 

Kleine onderneming 

steunintensiteit 25% 25% 25% 

verhoging steunintensiteit 
type onderneming 

nvt 10% 20% 

Verspreiding 
projectresultaten 

15% 15% 15% 

Cofinanciering 60% 50% 60% 

 
Bij de aanvraag van de subsidie dient vastgesteld te worden of er sprake is van een kleine of 
middelgrote onderneming19. Bij de indiening van de subsidieaanvraag moet daarom de EU SME Self 

 
18 Zie hiervoor artikel 25, lid 2, sub b AGVV. 
19 Een kleine onderneming is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en 
waarvan de jaaromzet of het jaarlijks balanstotaal 10 miljoen euro niet overschrijdt. Een middelgrote 
onderneming is een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet 50 miljoen euro en/of het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt. 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=MGnArZAra-7WmRpc2eGqQ1iKXRP_dvP2hiYAy000WAHk_10ejTif!1431778454?execution=e1s1
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Assessment Wizard worden ingevuld. Het formulier mag maximaal 14 dagen vóór indiening van de 
aanvraag zijn gegenereerd.   
 
Bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle bedragen die 
worden gebruikt de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De in aanmerking 
komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn. 
Deze bewijsstukken kunnen, na honorering, op elk moment worden opgevraagd en dienen vervolgens 
binnen afzienbare tijd te worden aangeleverd aan ZonMw.  
 
Cofinanciering is verplicht en ziet op het percentage van de kosten dat niet voor subsidie in 
aanmerking komt. U vermeldt in de projectbegroting de volledige kosten van het totale project en geeft 
aan welke kosten gedekt worden met het aangevraagde subsidiebedrag en welke kosten met de 
eigen bijdrage (In cash of in kind) worden gefinancierd. 
 

Voorwaarden opstellen begroting 
• De kosten in de begroting dienen te voldoen aan de eisen die de AGVV hieraan stelt.20 

• Een eigen bijdrage van 60% van de totale projectbegroting is verplicht. U vermeldt in de 
projectbegroting de volledige kosten van het totale project en geeft aan welke kosten gedekt 
worden met het aangevraagde subsidiebedrag en welke kosten met de eigen bijdrage worden 
gefinancierd. Uit de begroting moet duidelijk blijken voor welke posten de eigen bijdrage wordt 
ingezet. 

• Per samenwerkingsverband ontvangen wij één begroting waarin de kosten per deelnemende partij 
duidelijk gespecificeerd zijn.  

• Indien vanuit een samenwerkingsverband subsidie wordt aangevraagd, geldt dat elke deelnemer 
aan het consortium die gelden ontvangt vanuit ZonMw maximaal 40% van het totale door deze 
begunstigde aangevraagde budget gesubsidieerd kan krijgen. 

• In de AGVV zijn vijf specifieke categorieën van de in aanmerking komende kosten voor 
onderzoeksprojecten beschreven, deze betreffen:  

A. personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover 
zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;  

B. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het 
project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor 
het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met 
de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige 
beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;  

C. kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het 
project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend 
met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige 
beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen 
de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten 
in aanmerking;  

D. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden 
worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, 
alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het 
project worden gebruikt;  

E. bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor 
materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project 
voortvloeien.  

U dient bij iedere kostenpost aan te geven onder welke categorie van de in aanmerking 
 komende kosten het valt zodat ZonMw dit kan verantwoorden naar de Europese Commissie.  

 
20 Zie AGVV, artikel 25, lid 3 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=MGnArZAra-7WmRpc2eGqQ1iKXRP_dvP2hiYAy000WAHk_10ejTif!1431778454?execution=e1s1

