HOE KOMT EEN PROJECT VAN 8RHK AMBASSADEURS TOT STAND?
VAN IDEE TOT PROJECT
De thematafels begeleiden projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen inclusief een
financieringsvoorstel. Hierin is opgenomen welke bijdragen de partners (drie O’s) voor hun rekening
nemen en voor welk deel een subsidiebijdrage wordt gevraagd. De thematafel leidt het
projectvoorstel door naar de Board, die er al of niet mee instemt. Voor cofinanciering door de
overheid bestaan er verschillende fondsen/subsidies.

SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR EEN PROJECT
Projecten die subsidie ontvangen van of via 8RHK ambassadeurs moeten in ieder geval voldoen aan
drie voorwaarden:
- zij leveren een substantiële bijdrage aan de doelstellingen van de Achterhoek Visie 2030;
- zij hebben regionale impact;
- zij hebben draagvlak bij meerdere O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en Overheid).
Dit wil zeggen dat twee of drie O’s het project onderschrijven.
Financiering
Cofinanciering
De verhouding subsidie – cofinanciering is in principe 50/50; het gaat bij subsidie om
tekortfinanciering. Cofinanciering kan in de vorm van cash en uren plaatsvinden. Het opvoeren van
uren als cofinanciering kan op twee manieren:
- Vast uurtarief: als vergoeding voor de directe loon- en arbeidskosten en indirecte kosten. Dit tarief
bedraagt ten hoogste € 35,=. Bij een vast uurtarief hoeft de aanvrager de kosten niet te
verantwoorden, de uren uiteraard wel. Over de wijze van urenregistratie is het aan te bevelen
vooraf de controlerende accountant te raadplegen; deze moet hierop akkoord kunnen geven.
- Werkelijke loonkosten: dit is een uurtarief voor directe loonkosten (het ‘kale’ tarief van maximaal €
91,=) plus een opslag van maximaal 20% op de directe loonkosten, als vergoeding voor de indirecte
kosten. De aanvrager moet de werkelijke loonkosten kunnen aantonen en verantwoorden. De
controlerende accountant moet hierop akkoord kunnen geven.
Bij urendeclaratie kunnen dus geen commerciële tarieven worden gehanteerd, tenzij iemand door
de aanvragende partij wordt ingehuurd. In dat geval zijn het out-of-pocket kosten; de aanvrager
ontvangt immers een factuur. Voor deze uurtarieven gelden maximale bedragen (zie hiervoor de
algemene voorwaarden bij het aanvraagformulier).
Ingangsdatum projecten
Voor alle projecten geldt dat de ingangsdatum niet kan liggen voor de datum is waarop de aanvraag
is ingediend. In principe wordt de datum van besluitvorming van de thematafel gehanteerd als
ingangsdatum. Kosten voor de ingangsdatum zijn in principe niet subsidiabel.
Eindverantwoording
Bij de eindverantwoording moet een goedkeurende controleverklaring worden overlegd. De kosten
hiervoor kunnen worden opgevoerd in het project en zijn subsidiabel.
Subsidiemogelijkheden voor projecten
Verschillende organisaties bieden verschillende soorten subsidies aan voor projecten in de
Achterhoek. Afhankelijk van de soort subsidie die wordt aangevraagd, wordt een bijpassende route
doorlopen voor toekenning ervan.

