
Aanvraag indienen bij subsidiebureau
- subsidies t/m €25.000 het hele jaar
- subsidies vanaf €25.000 kunnen drie perioden per
jaar aangevraagd worden

Toetsing door subsidiebureau

Beoordeling door Regioboard

Goedgekeurd? Subsidie en aan de slag!

Het project aansluit bij één van de drie
bovenstaande programma's

Het project maximaal drie jaar duurt en uiterlijk
31 december 2024 is afgerond

Aanvragers 35% zelf financieren door inbreng
van eigen middelen, arbeid, uren of bijdragen
van derden

Aanvragers bij een subsidieaanvraag boven
€5.000 samenwerken met ondernemers,
onderwijsinstellingen en/of overheden

Onderwijs & arbeidsmarkt
Van primair onderwijs tot omscholing van
werknemers: een leven lang leren draagt
bij aan de werknemers van de toekomst.

Regiomarketing
Noordoost-Fryslân als krachtige, 
innovatieve regio in de etalage zetten op 
het gebied van wonen, werken en toerisme. 

Innovatie & ondernemers
Innovatie en kennisdeling tussen
ondernemers stimuleren en faciliteren
om het ondernemerschap te versterken.

Heb jij een kansrijk projectidee voor de sector bouw, metaal, agrofood en/of recreatie en
toerisme in Noordoost-Fryslân? Voor deze projecten die de economie stimuleren is geld
beschikbaar uit de subsidieregeling Versnellingsagenda.  Je kunt tot 65% subsidie aanvragen
voor jouw project! 

Subsidieregeling Versnellingsagenda

Regiodeal Noordoost-Fryslân

Jouw stappenplan van projectidee naar subsidieaanvraag

Noordoost-Fryslân bouwt met de Regiodeal aan een vitale, krachtige regio waar 
het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Een pakket aan projecten moet 
de economie laten groeien: de Versnellingsagenda. Stichting Qop gaat samen met
ondernemers, onderwijs en overheden aan de slag om de regionale groei in een
versnelling te brengen.  

Maak samen met Qop het project compleet en vraag subsidie aan!
De programma-adviseurs van Qop verbinden partijen, koppelen kansen en denken mee over projectideeën
voor de regio. Kom in contact via info@qop.nl of kom langs op het kantoor aan de Haadwei 51A in Damwâld.
Aanvragen worden ingediend bij het subsidiebureau dat is ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân.

Meer informatie: www.qop.nl

Innovatief idee? Bespreek het eerst eens 
met Qop. Past het binnen de Versnellingsagenda?
Zijn meer organisaties uit de regio met dit idee
bezig? Hoe kan ik het idee financieren? 

Werk het idee uit in een projectplan

Maak samen met Qop het project compleet

Aan de slag met de subsidieaanvraag!

Jij kunt subsidie ontvangen als:

Eltsenien oan de slach!

http://qop.nl/
https://qop.nl/

