
Aanvraagformulier SNS-subsidie 2016, versie mei 2015 

Aanvraagformulier subsidie uit universitaire sectorplangelden voor landelijke 

promotieactiviteiten natuur- en scheikunde 2016. 

 

Deadline: 22 juni 2015 

Maximale subsidieaanvraag: EUR 50.000
i
 

In te dienen bij NNV/C3-commissie: directeur@nnv.nl en psloet@c3.nl  

 

0. Maximale lengte projectaanvraag: 5 pagina’s (A4) 

 

1. Titel project 

 

2. Naw-gegevens indiener(s) 

 

3. Het project in het kort (max. 100 woorden) 

 

4. Probleemanalyse en probleemstelling 
a. Welk probleem wordt aangepakt? 

b. Wat zijn de gevolgen van dit probleem? 

 

5. Doelstelling project 
a. Doel van project (zie randvoorwaarden)? (max 3 zinnen) 

b. Doelgroep(en) van het project (zie randvoorwaarden)? 

c. Landelijk of regionaal? 

d. Cijfermatige onderbouwing, bijvoorbeeld aantal te bereiken leerlingen, aantal te 

bereiken docenten, aantal unieke bezoekers op site, aantal deelnemers project, etc. 

 

6. Partners  
a. Welke universiteiten zijn partner in het project? 

b. Overige partners in het project? 

 

7. Activiteitenplan & planning 
a. Hoe wordt het project opgezet en uitgevoerd: concrete activiteiten? 

b. Wanneer vinden de activiteiten plaats? 

c. Wat is de looptijd van het project? 

 

8. Resultaten 
a. Wat gaat het project concreet opleveren? 

b. Komen de resultaten voor andere universiteiten beschikbaar?  

c. Welke activiteiten worden ondernomen om de resultaten van het project naar buiten te 

brengen? 

d. Op welke wijze wordt het project geëvalueerd? 

 

9. Verduurzaming 
a. Hoe worden de projectresultaten verduurzaamd? 

b. Zijn er mogelijkheden of plannen om het project na 2016 voort te zetten? 

 

10. Begroting  project 
a. Wat zijn de projectkosten per activiteit en in totaal (inclusief btw)? 

 

11. Financiering project 
a. Wat is de gevraagde subsidie uit de landelijke SNS-gelden (max 50.000 euro)? 

b. Hoe wordt het project in totaal gefinancierd? 

c. Wat is de noodzaak van financiering uit de landelijke SNS-gelden? 
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i
 In principe wordt een maximum subsidie per project van € 50.000 gehanteerd, in uitzonderingsgevallen kan van 

dit maximum worden afgeweken. 


