
 
 

 
De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal Noordoost Fryslân 

 

1. Is de aanvraag voor de start van het project ingediend? 
 Ja 
 Nee → afwijzing 

 

2. Is de projectduur maximaal 3 jaar en eindigt het project voor 1 januari 2025? 
 Ja 
 Nee → afwijzing 

 

3. Is de subsidie door minimaal 2 rechtspersonen aangevraagd? 
 Ja → ga naar vraag 5 
 Nee 

 

4. Heeft de aanvrager statuten aangeleverd waaruit blijkt dat de rechtspersoon het  
doel heeft om samen te werken? 

 Ja 
 Nee → afwijzing 

 

5. Is de aanvraag compleet?   Aanwezig:  Ja Nee N.v.t. 
Aanvraagformulier (format)          
Projectplan (format)           
Samenwerkingsovereenkomst (alleen als vraag 3 ‘Ja’ is)         
Volmacht aan penvoerder (alleen als vraag 3 ‘Ja’ is)        
Statuten aanvrager (alleen als vraag 3 ‘Nee’ is)         
Cofinancieringsverklaring(en)           
Bewijs bijdragen derden            
Kopie bankpas of bankafschrift         
De-minimisverklaring of staatssteunanalyse       
Goedkeuring RVO of EU op de IKS tarieven         
Rapport van bevindingen accountant over IKS systematiek       
Bewijs welke medewerker welk IKS tarief heeft         
 

Zijn alle benodigde documenten aanwezig? 
 Ja  
 Nee → ontbrekende documenten opvragen 

 

6. Zijn het aanvraagformulier, cofinancieringsverklaringen en de  
de-minimisverklaring rechtsgeldig ondertekend? 

 Ja 
 Nee → bij toekenning als voorwaarde opnemen in subsidiebeschikking 

 

7. Financiën 
 

7a. Zijn de begrote projectkosten gelijk aan de dekking? 
 Ja 
 Nee → navraag doen 

 
 

 

7b. Zijn de begrote uren van de projectpartners berekend met € 50 per uur of voor  
kennis- en onderzoeksinstellingen met vastgestelde IKS-tarieven? 

 Ja, met € 50 
 Ja, met IKS 
 N.v.t. 
 Nee → navraag doen 

 

7c. Bedraagt de subsidie maximaal 65% van de subsidiabele kosten? 
 Ja 
 Nee → navraag doen 

 

7d. Zijn er kosten in de begroting opgenomen die niet subsidiabel zijn? 
 Nee  
 Ja → navraag doen 

 

7e. Zijn de verwachte opbrengsten in mindering gebracht op de projectkosten? 
 Ja 
 N.v.t. 
 Nee → navraag doen 

 

7f. Zijn alle bijdrage(n) van derde(n) aan het project reeds toegezegd? 
 Ja 
 N.v.t. 
 Nee → bij toekenning als voorwaarde opnemen in subsidiebeschikking 

 

7g. Bestaat de dekking uit al verkregen geld van de Versnellingsagenda? 
 Ja 
 Nee → afwijzing 

 

8. Staatssteun 
 

8a. Is er een gezamenlijke de-minimisverklaring van toepassing, of voor iedere  
partner een aparte de-minimisverklaring voor zijn deel van het project? 

 Ja → ga naar vraag 9 
 Ja, maar bedrag is hoger dan toegestaan 
 Nee 

 

8b. Is er een staatsteunanalyse bijgevoegd? 
 Ja: geen staatssteun → ga naar vraag 9 
 Ja: staatssteun 
 Nee → afwijzing 

 

8c. Is er een vrijstelling uit een vrijstellingsverordening van toepassing? 
 Ja→ kennisgeving doen 
 Nee → afwijzing 

 

9.Zijn de contactgegevens en bankgegevens correct ingevuld? 
 Ja 
 Nee → bij toekenning als voorwaarde opnemen in subsidiebeschikking 

Checklist voor aanvragen Subsidieregeling Versnellingsagenda van € 5.001 tot en met € 25.000 


