
Verplichtingen verbonden aan beschikking Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven  
 

 

 

Artikel 1 Voortgangsrapportage 
 
1. De subsidie-aanvrager dient Metropoolregio Eindhoven periodiek op de hoogte te stellen van de 

voortgang van het project, zowel inhoudelijk als financieel. Indien de beschikking niet anders 
bepaalt, vindt rapportage tweemaal per jaar plaats, uiterlijk op 31 januari en 31 juli over het 
voorafgaande halve jaar. Hiervoor maakt de subsidie-aanvrager gebruik van het 
voortgangsrapportageformulier (Bijlage A), dat voor download beschikbaar is op de website van 
de Metropoolregio Eindhoven. Met ondertekening en indiening van het 
voortgangsrapportageformulier verklaart de subsidie-aanvrager dat de rapportage volledige en 
waarheidsgetrouwe informatie geeft over de voortgang van het project. Metropoolregio Eindhoven 
behoudt zich het recht voor om betaling van het voorschot op te schorten zolang niet aan alle 
verplichting voortvloeiend uit de verordening en de beschikking is voldaan. 

 
2. De voortgangsrapportage moet vergezeld gaan van een facturenlisting en ondertekende 

urenstaten. Op de facturenlisting moeten alle uitgaven en inkomsten die voorkomen op het 
voortgangsrapportageformulier worden verantwoord, met per betaling/ontvangst: de datum van 
betaling/ontvangst, het bedrag en de naam van de begunstigde/betalende partij met een 
omschrijving van de aard van de betaling/ontvangst. Betalingen dienen gegroepeerd te worden 
naar het  begrotingsonderdeel van de subsidie-aanvraag waar deze betrekking op hebben. 
Middels urenstaten moeten alle gekapitaliseerde uren van als cofinanciering opgevoerde 
projectdeelnemers worden verantwoord, minimaal op week-niveau. Urenstaten dienen te worden 
voorzien van handtekeningen van de betreffende medewerker en de projectverantwoordelijke. 
Een standaard format voor een facturenlisting en een urenstaat zijn bijgevoegd als Appendix I en 
Appendix II. 

 
3. Metropoolregio Eindhoven heeft te allen tijde het recht om additionele bescheiden op te vragen en 

ter plekke alle noodzakelijk geachte controles uit te voeren teneinde meer inzicht te krijgen in de 
voortgang van het project. De subsidie-aanvrager verleent zijn volledige medewerking aan met de 
uitvoering van het Stimuleringsfonds belaste instanties met betrekking tot de controle op het 
project. Zij hebben het recht om (onaangekondigd) ter plaatse de rechtmatige besteding van de 
subsidiebijdrage te controleren, de administratie in te zien en daarvan kopieën te maken. De 
subsidie-aanvrager verleent derhalve hiertoe het toegangsrecht aan betrokken instanties en hun 
vertegenwoordigers. 

 
Artikel 2 Bevoorschotting 
 
1. In de voortgangsrapportage kan om uitbetaling van een voorschot worden verzocht.  

Het volgende voorschotritme wordt gehanteerd: 
 10 % automatisch bij afgifte beschikking, mits alle cofinancieringsverklaringen zijn overlegd. 
Vervolgens op verzoek middels een voortgangsrapportage: 

20 % als 25% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord; 
30 % als 50% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord; 
20 % als 75% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord; 
20 % bij eindafrekening. 

De laatste saldobetaling zal plaatsvinden bij eindafrekening van het project, waarbij de hoogte van 
de laatste saldobetaling afhangt van de werkelijke subsidiabele kosten van het project, zoals 
genoemd in de vaststellingsbeschikking. Teveel betaalde bedragen worden teruggevorderd  door 
Metropoolregio Eindhoven.  

 
2. Op basis van de gerealiseerde subsidiabele kosten is het mogelijk om tussentijds een 

voorschotverzoek in te dienen. Dit voorschotverzoek dient te worden gedaan middels een 
tussentijdse rapportage. 
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Artikel 3 Eindrapportage  
 
 
1. De subsidie-aanvrager dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de subsidiabele periode een 

einddeclaratie in bij de Metropoolregio Eindhoven, conform het bij dit document gevoegde model 
(Bijlage B). 

 
2. De einddeclaratie dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring (als bedoeld in artikel 

393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), conform het bij dit document gevoegde 
model standaardaccountantsverklaring (Bijlage C). 

 
3. Wanneer de einddeclaratie aan alle eisen voldoet, zulks ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur 

van de Metropoolregio Eindhoven, zal Metropoolregio Eindhoven binnen vier maanden na 
ontvangst een besluit nemen over vaststelling van de subsidiebijdrage. De vaststelling van de 
hoogte van de subsidiebijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten 
ten behoeve van het project. 

 
4. Overheidsmiddelen verkregen uit andere bron dan wel andere onvoorziene inkomsten voor het 

project en direct gerelateerd aan het project, die vooraf onvermeld zijn gebleven, kunnen in 
mindering worden gebracht op het in de beschikking toegekende subsidiebedrag. Dit kan leiden 
tot intrekking van de beschikking, dan wel lagere vaststelling van de subsidiebijdrage bij 
eindafrekening. Metropoolregio Eindhoven heeft het recht om eventueel betaalde voorschotten 
(deels) terug te vorderen. 

 
 
Artikel 4 Tussentijdse wijzigingen 
 
 
1. Het project dient volgens de beschikte subsidie-aanvraag te worden uitgevoerd. Wijzigingen met 

betrekking tot het project (dit kunnen onder meer zijn wijzigingen in de begroting, inhoudelijke 
wijzigingen, subsidiabele periode etc.), zullen te allen tijde door de subsidie-aanvrager schriftelijk 
via een gemotiveerd verzoek ter beoordeling aan Metropoolregio Eindhoven worden voorgelegd.  

 
2. Metropoolregio Eindhoven stelt de subsidie-aanvrager op de hoogte van het besluit tot wijziging 

van het project. 
 
3. Indien de subsidie-aanvrager wijzigingen in het project niet meldt aan de Metropoolregio 

Eindhoven, heeft Metropoolregio Eindhoven het recht om de bevoorschotting stop te zetten dan 
wel de beschikking in te trekken of het subsidiebedrag naar beneden bij te stellen en eventuele 
voorschotten terug te vorderen. 
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Artikel 5 Communicatie en publiciteit 
 
 
1. De aanvrager en zijn projectpartners dragen in alle uitingen rondom het project actief uit dat het 

project wordt ondersteund met een bijdrage vanuit de Metropoolregio Eindhoven. Dit betreft zowel 
een vermelding bij schriftelijke uitingen en rapportages, als ook het plaatsen van het logo van de 
Metropoolregio Eindhoven op fysieke verschijningsvormen van het project, indien mogelijk 
vergezeld van de tekst: ”Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het 
Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven”. Het logo van de Metropoolregio Eindhoven kan de 
aanvrager hiervoor op verzoek digitaal beschikbaar worden gesteld. 

 
2. De aanvrager werkt op verzoek van de Metropoolregio Eindhoven mee aan publiciteitsinitiatieven 

van de Metropoolregio Eindhoven rondom het Stimuleringsfonds. 
 
 
Artikel 6  Overige bepalingen 
 
 
1. De subsidie-aanvrager is verplicht een deugdelijke projectadministratie te voeren, waarin alle 

gegevens betrouwbaar zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. Op facturen van 
derden dient expliciet de projectnaam en een eventueel projectnummer vermeld te worden, zodat 
duidelijk blijkt dat de gerealiseerde kosten op het betreffende project betrekking hebben. 

 
2. Het project zal uitgevoerd worden in het gebied zoals opgenomen in de subsidie-aanvraag.  
 
3. Indien in het kader van het project aanbesteding een rol speelt, dient deze volgens de richtlijnen 

voor overheidsopdrachten plaats te vinden.  
 
4. De subsidie-aanvrager zal afwijkingen van de in deze bijlage opgenomen voorwaarden altijd 

voorleggen aan Metropoolregio Eindhoven ter beoordeling. Indien de subsidie-aanvrager dit 
nalaat, kan Metropoolregio Eindhoven de subsidie-aanvrager verplichten deze afwijkingen te 
corrigeren dan wel de beschikking voor het project intrekken. Dit laatste is ook mogelijk indien 
Metropoolregio Eindhoven onregelmatigheden en onjuistheden constateert, dan wel de subsidie-
aanvrager op andere wijze in gebreke blijft. 

 
5. De aanvrager bewaart tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie alle bewijsstukken inzake 

betalingen, ontvangsten en uitgaven betreffende het door Metropoolregio Eindhoven 
medegefinancierde project, met dien verstande dat voor Europese programma’s de bewaartermijn 
van vijf jaar aanvangt na afloop van dat Europese programma. 

 
6. Metropoolregio Eindhoven behoudt zich het recht voor om de verleende subsidie in zijn geheel of 

gedeeltelijk in te trekken indien de subsidie-aanvrager in staat van faillissement verkeert of 
surseance van betaling heeft verkregen. Aanvrager is verplicht het aanvragen van surseance of 
faillissement onmiddellijk aan Metropoolregio Eindhoven te melden. 

 
 
Artikel 7 Sancties 

 
1. Metropoolregio Eindhoven behoudt zich het recht voor de subsidiebeschikking in te trekken, 

subsidie lager vast te stellen en/of eventueel betaalde voorschotten terug te vorderen, wanneer 
aanvrager niet voldoet aan de in de artikelen hierboven gestelde verplichtingen. 

 
2. Wanneer Metropoolregio Eindhoven het opleggen van een sanctie overweegt, zal de aanvrager in 

de gelegenheid worden gesteld hierop vooraf een zienswijze in te dienen. 
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Bijlagen bij de Verplichtingen verbonden aan beschikking Stimuleringsfonds Metropoolregio 
Eindhoven: 
 
Bijlage A: Voortgangsrapportageformulier 
Bijlage B: Model eindafrekening 
Bijlage C: Model accountantsverklaring (incl. toetsingskader) 
 
Appendix I: Model facturenlisting 
Appendix II: Model urenstaat 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.:  Bijlagen en appendices zijn ook digitaal verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met uw 

contactpersoon bij Metropoolregio Eindhoven  
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Bijlage A: Voortgangsrapportageformulier 
 
 
Projectnummer:  
 
Projectnaam:  
 
Start- en einddatum project:  
 
Periode waarover gerapporteerd wordt:  
 
 
I. Gegevens  
 
Subsidie-aanvrager 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode/Woonplaats: 
Contactpersoon: 
Functie: 
Telefoon: 
Fax: 
Emailadres: 
 
Eindbegunstigde 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode/Woonplaats: 
Contactpersoon: 
Functie: 
Telefoon: 
Fax: 
Emailadres: 
 
IBAN-nummer:    
t.n.v.:     
te: 
 
 
II. Toelichting 
 
Uw project is in aanmerking gekomen voor subsidie vanuit het Stimuleringsfonds Metropoolregio 
Eindhoven. Aan de subsidietoekenning is in de ‘Verplichtingen verbonden aan beschikking’ gesteld 
dat het programmamanagement twee maal per jaar op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van 
het bovengenoemde project, teneinde het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven 
periodiek te kunnen rapporteren.  
 
Bij de rapportage dient u de opzet te hanteren zoals die staat weergegeven in dit formulier.  
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III. Voortgang van het project 
 
a. Geef een beknopte weergave van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 

periode. Eventuele mijlpalen kunt u hier ook melden. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
b. Knelpunten: Geef aan waar mogelijk knelpunten zich hebben voorgedaan in de afgelopen periode 

of wanneer er de komende periode knelpunten kunnen ontstaan in de inhoudelijke  en/of 
financiële planning. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
c. Geef aan in hoeverre de inhoudelijke en financiële doelstellingen gehaald kunnen worden. Indien 

de doelstellingen niet gehaald kunnen worden, wat is de nieuwe doelstelling?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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IV. Financiële voortgangstabel 
 
Vermeld in onderstaande tabel a. de daadwerkelijke  uitgaven (op kasbasis) van de subsidie-aanvrager in de afgelopen periode. Ter onderbouwing van de 
tabel dient u als bijlage bij de voortgangsrapportage een facturenlisting met betrekking tot de uitgaven (op kasbasis) en ondertekende urenstaten van 
gerealiseerde uren over de afgelopen periode bij te voegen. Een facturenlisting is een overzicht waarop de kosten die in het kader van de subsidie-aanvraag 
zijn gemaakt via facturen (factuurnummer, betalingsdatum en bedrag betaling) dan wel urenstaten worden aangetoond. Standaard modellen voor 
facturenlisting en urenstaat zijn te vinden in Appendices I en II. 
 
Vermeld in onderstaande tabel b. de daadwerkelijke ontvangsten (op kasbasis) van alle financiers in de afgelopen periode.  
 
a. Uitgaven 
 

Kostensoort 
(Overnemen uit 
beschikking) 

Totaal begroot 
(subsidiabel) 

Realisatie t/m voorgaande 
periode (subsidiabel) 

Realisatie over de 
afgelopen periode 
(subsidiabel) 

Cumulatief t/m de 
afgelopen periode 
(subsidiabel) 

Kostensoort 1     

Kostensoort 2     

………..     

Totaal     

 
 
b. Ontvangsten met betrekking tot subsidiabele uitgaven 
 

Bron 
(Overnemen uit 
beschikking) 

Totaal begroot Tot en met voorgaande 
periode 

In de afgelopen periode Cumulatief t/m de 
afgelopen periode 

Ontvangst Metropoolregio 
Eindhoven 

    

Overige financiers     

...............     

Totaal     
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V. Promotie/publiciteit 
 
Wat heeft u de afgelopen periode gedaan met betrekking tot het bekendmaken van uw project en de 
daarvoor verkregen subsidie van de Metropoolregio Eindhoven? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
VI. Voorschotverzoek 
 
o De subsidieaanvrager verzoekt een eerste/tweede/derde/vierde/vijfde* voorschot uit te 

betalen, ad € ………..  
NB: Elk voorschotverzoek dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde specificatie  van de 
uitgaven ondersteund door een facturenlisting en ondertekende urenstaten. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Zie artikel 2 lid 1 Verplichtingen verbonden 
aan beschikking. 

 
o Een voorschotverzoek is op dit moment niet aan de orde. 
 
 
VII. Vragen/opmerkingen 
 
Zijn er van uw kant nog vragen of opmerkingen die u met het programmamanagement wilt 
overleggen? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
VIII. Verklaring 
 
De ondergetekende verklaart dat de in deze rapportage vermelde gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld: 
 
Plaats: 
 
Datum:  
 
Naam: 
 
Functie: 
 
Handtekening: 
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Bijlage B: Model eindverslag Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 
 
 
Aanleiding 
 
Bij afrekening van een project dat ingediend wordt in het kader van het Stimuleringsfonds 
Metropoolregio Eindhoven is de aanvrager, los van het periodiek rapporteren over de voortgang van 
het project, verplicht om een eindverslag in te dienen.  
 
Dit model voor het eindverslag van een project geeft handvatten waaraan een eindverslag minimaal 
dient te voldoen.  
 
De volgende onderdelen zullen moeten terugkomen in het eindverslag: 
1. Inhoudelijke realisatie van het project 
2. Administratieve organisatie en financiële realisatie 
3. Accountantsverklaring (bij beschikkingen met een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 25.000,-) 



Verplichtingen verbonden aan beschikking Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 
 

 

   2 

Hoofdstuk 1 Inhoudelijke realisatie van het project 
 
In dit hoofdstuk zal aangegeven worden in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd en welke 
acties zijn ondernomen in het kader van het project. De volgende onderdelen komen aan bod. Per 
onderdeel zal een aantal vragen beantwoord worden.  
 
 
1.1 Activiteiten 
 
- Beschrijving van de in het projectplan aangegeven en uitgevoerde activiteiten. 
- Indien niet alle activiteiten zijn uitgevoerd, welke activiteiten zijn niet uitgevoerd en waarom niet?  
- Bij welke activiteiten is er gedurende het project vertraging opgetreden?  
- Wat zijn de oorzaken hiervan?  
- Welke maatregelen zijn naar aanleiding hiervan genomen?  
 
 
1.2 Doelstelling van het project 
 
- Beschrijving van de wel en niet behaalde (kwantitatieve en kwalitatieve) doelstelling van het 

project.  
 
 
1.3 Toekomstperspectief 
 
- Beschrijving van de verwachte (door-)ontwikkeling van het project, zowel qua inhoud als qua 

business perspectief. 
 

 
1.4 Communicatie en promotie 
 
- Hoe heeft u bekendheid gegeven aan uw project en aan de door de Metropoolregio Eindhoven 

daaraan verstrekte bijdrage? Voeg eventuele bewijsstukken als bijlage bij. 
 
 
1.5 Aanbesteding 
 
- In hoeverre zijn de (Europese) aanbestedingsregels nageleefd? 
 
Indien de (Europese) aanbestedingsregels niet van toepassing zijn, dient dat hier ook vermeld te 
worden.  
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Hoofdstuk 2 Administratieve organisatie en financiële realisatie 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële / administratieve aspecten van het project. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen acties die zijn ondernomen op het gebied van administratieve 
organisatie en de financiële realisatie. Minimaal dient op de volgende vragen een antwoord gegeven 
te worden. 
 
 
2.1 Administratieve organisatie 
 
- Een beschrijving van de administratieve organisatie, waarmee een deugdelijke administratie van 

het project is gewaarborgd. 
 
 
2.2 Financiële realisatie 
  
Conform het onderstaande model (dat aansluit bij de voortgangsrapportages) zal een overzicht 
gemaakt moeten worden van alle betalingen en ontvangsten in het kader van het project. Het 
overzicht van betalingen dient vergezeld te gaan met een facturenlisting van alle betalingen in het 
kader van het project (alleen voor zover dit betrekking heeft op subsidiabele betalingen en 
ontvangsten) en urenstaten van gerealiseerde uren. Een facturenlisting is een overzicht waarop de 
kosten die in het kader van de subsidie-aanvraag zijn gemaakt via facturen (factuurnummer, 
betalingsdatum en bedrag betaling) dan wel urenstaten worden aangetoond. Standaard modellen voor 
facturenlisting en urenstaat zijn te vinden in Appendices I en II. 
 
1. Betalingen 
 

Kostensoort Begroting Realisatie Verschil* Verschil in %** 

Kostensoort A     

Kostensoort B     

Etc.     

     

Totaal 
subsidiabele 
kosten 

    

Niet-subsidiabel***     

Totaal project     

 
*  Begroting minus realisatie 
** Verschil gerelateerd aan de begroting (= verschil / begroting) 
*** Voor de niet-subsidiabele kosten is het niet noodzakelijk een betaallijst mee te zenden met 

daarin een overzicht van betalingen en ontvangsten. De betaallijst moet beperkt blijven tot de 
begrotingsposten waaraan de subsidiabele kosten ten grondslag liggen.  
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2. Ontvangsten (dekking subsidiabele kosten) 
 

Bron Begroting Realisatie Verschil 

Metropoolregio 
Eindhoven 

   

Overige financiers    

…………    

    

Totaal    

 
 
2.3 Accountantsverklaring 
 
Wanneer het in de toekenningsbeschikking opgenomen subsidiebedrag groter of gelijk € 25.000,- is, 
dient de einddeclaratie vergezeld te gaan van een accountantsverklaring. Een model 
accountantsverklaring is bijgevoegd, maar is niet verplichtend. De verklaring wordt als afzonderlijke 
bijlage meegezonden.  
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Bijlage C: Model accountantsverklaring  

<naam project> 

<projectnummer> 

Accountantsverklaring ten behoeve van de Metropoolregio Eindhoven betreffende de afwikkeling van 

de toegekende subsidie in het kader van het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven voor het 

bovengenoemde project: 

 

Aan <naw subsidie-aanvrager > 

 
Opdracht 
Voor bovenvermeld project is met beschikking van <dd-mm-jjjj> kenmerk...................., een subsidie 

toegekend met de daarbij behorende Verplichtingen verbonden aan de beschikking.  

 

De daadwerkelijke subsidiabele kosten bedragen <_..........,- >.  Hiervan is een bedrag van < ……. > 

opgevoerd als niet-verrekenbare B.T.W. 

 

Wij hebben bijgevoegde, door ons gewaarmerkte opgaven van de projectkosten en 

projectopbrengsten gecontroleerd. 

 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden hebben zich met name geconcentreerd tot het controleren van de 

projectadministratie.  

 

Oordeel 
Op grond van ons onderzoek verklaren wij dat: 

 

1. de in bovenstaande opgaven vermelde bedragen betaald c.q. ontvangen zijn; 

2. de subsidiabele projectkosten juist en volledig zijn verantwoord met inachtneming van de 

voorwaarden zoals opgenomen in de beschikking met de daarbij behorende verplichtingen; 

3. de opgaven van de aan het project bestede mensuren ons aannemelijk voorkomen; 

4. de opgevoerde post B.T.W., als onderdeel van de subsidiabele kosten, niet te verrekenen is 

door de subsidie-aanvrager.  

 

......-...-.......  (datum) 

.............................(handtekening) 

 

Naam ondertekenende accountant:  ........................................ 

Naam accountantskantoor:   ......................................... 

Adres:      .......................................... 

Vestigingsplaats:     ........................................... 

 

Onder accountant wordt verstaan registeraccountant, accountant-administratieconsulent of 

deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.  
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Toetsingskader 

 

De accountant dient de volgende zaken te toetsen: 

 

Algemeen 

1. Hebben alle opgevoerde activiteiten plaatsgevonden binnen de looptijd van het project? 

2. Is een deugdelijke projectadministratie aanwezig? 

 

Uren 

1. Zijn een sluitende urenadministratie of periodiek bijgehouden en door medewerker en 

projectverantwoordelijke ondertekende urenstaten aanwezig? 

2. Komen de in de eindrapportage verantwoorde uren overeen met de urenadministratie of 

urenstaten? 

3. Zijn de uurtarieven gehanteerd zoals door Metropoolregio Eindhoven goedgekeurd op basis 

van de projectbegroting? In de beleidsregels kunnen maximale uurtarieven gesteld worden. 

 

Facturen 

1. Is voldoende aannemelijk dat opgevoerde facturen aan het project zijn toe te schrijven? 

2. Zijn de in de facturen opgenomen kosten binnen de projectperiode gerealiseerd én betaald? 

3. Is een eventueel opgevoerde post B.T.W., als onderdeel van de subsidiabele kosten, niet te 

verrekenen door de subsidie-aanvrager? 
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Appendix I: Model facturenlisting 
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Appendix II: Model urenstaat 

 

Jaar:

Projectnaam :

Projectnummer :

Kostensoort :

Naam werknemer :

Uurtarief in euro :

Het aantal uren dat per dag aan het project besteed wordt noteren (afronden op halve uren bv 7,5).

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Totaal

Aantal uren besteed aan het project in bovengenoemd kalenderjaar: 

Handtekening werknemer: functie:

Handtekening projectverantwoordelijke: functie:

Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven

 


