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

voortgang van het project, zowel inhoudelijk als financieel. Hiervoor maakt de subsidie-aanvrager 
gebruik van het voortgangsrapportageformulier, dat voor download beschikbaar is op de website 
van Metropoolregio Eindhoven. Wanneer de beschikking niet anders bepaalt, vindt rapportage 
tweemaal per jaar plaats, uiterlijk op 31 januari en 31 juli over het voorafgaande halve jaar. 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 is voldaan. In dat geval zal 
Metropoolregio Eindhoven dit besluit motiveren. 

 
2. Bij de voortgangsrapportage moeten een facturenlisting en ondertekende urenstaten worden 

meegestuurd. 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 moeten gegroepeerd worden naar 
het  begrotingsonderdeel van de subsidie-aanvraag waar deze betrekking op hebben. Een kopie 
van de 3 hoogste facturen per rapportageperiode moet worden bijgevoegd. Door middel van 
urenstaten moeten alle gekapitaliseerde uren van als cofinanciering opgevoerde 
projectdeelnemers worden verantwoord, minimaal op week-niveau. Urenstaten moet worden 
voorzien van handtekeningen van de betreffende medewerker en de projectverantwoordelijke. 
Een standaard format voor een facturenlisting en een urenstaat zijn als download beschikbaar op 
de website van Metropoolregio Eindhoven. 

 
3. Metropoolregio Eindhoven heeft altijd het recht om aanvullende documenten op te vragen en ter 

plekke alle noodzakelijk geachte controles uit te voeren om meer inzicht te krijgen in de voortgang 
van het project. De subsidie-aanvrager verleent zijn volledige medewerking aan Metropoolregio 
Eindhoven en eventueel door hen in te schakelen derden voor 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 geeft daarvoor toegang aan Metropoolregio Eindhoven en hun 
vertegenwoordigers. 

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

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. Wanneer de besteding van out-of-pocketkosten achterblijft ten opzichte van de urenbesteding, 

kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidiabele kosten. In dat geval kan 
Metropoolregio Eindhoven besluiten tot het inhouden van voorschotten. 
 

3. Op basis van de gerealiseerde subsidiabele kosten is het mogelijk om tussentijds een 
voorschotverzoek in te dienen. Dit voorschotverzoek moet worden gedaan door een tussentijdse 
rapportage zoals bedoeld in artikel 1. 
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Artikel 3 Eindrapportage  
 
 
1. De subsidie-aanvrager moet uiterlijk 3 maanden na afloop van de subsidiabele periode een 

einddeclaratie indienen bij Metropoolregio Eindhoven. Hiervoor maakt de subsidie-aanvrager 
gebruik van het eindrapportageformulier, dat voor download beschikbaar is op de website van 
Metropoolregio Eindhoven. 

 
2. Bij de einddeclaratie moeten kopie facturen en betaalbewijzen (kopie bankafschriften) van alle 

facturen, een facturenlisting, ondertekende urenstaten, afbeeldingen van het projectresultaat en 
bewijsstukken van communicatie en promotie worden meegestuurd. Op de facturenlisting moeten 
alle uitgaven en inkomsten die voorkomen op het eindrapportageformulier 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 moeten gegroepeerd worden naar het begrotingsonderdeel van de subsidie-aanvraag 
waar deze betrekking op hebben. Door middel van urenstaten moeten alle gekapitaliseerde uren 
van als cofinanciering opgevoerde projectdeelnemers worden verantwoord, minimaal op week-
niveau. Urenstaten moet worden voorzien van handtekeningen van de betreffende medewerker 
en de projectverantwoordelijke. Wanneer het project een hoger subsidiebedrag heeft toegekend 
gekregen dan de drempelwaarde die is opgenomen in art. 11 van de Beleidsregel 
Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, moet een rapport van feitelijke bevindingen van een 
onafhankelijke accountant (als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek) worden meegestuurd. Voor deze gevallen is een model standaardaccountantsverklaring 
als download beschikbaar op de website van Metropoolregio Eindhoven. 

 
3. Als de einddeclaratie aan alle eisen voldoet, dit ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur van 

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 voor het project. 

 
4. Wanneer blijkt dat in het project onvermelde inkomsten of bijdragen zijn ontvangen, kunnen deze 

in mindering worden gebracht op het in de beschikking toegekende subsidiebedrag. Dit kan leiden 
tot intrekking van de beschikking, of 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 moet volgens de beschikte subsidie-aanvraag worden uitgevoerd. Wijzigingen met 

betrekking tot het project (dit kunnen onder meer zijn wijzigingen in de begroting, inhoudelijke 
wijzigingen, subsidiabele periode etc.), zullen altijd 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. Wanneer de subsidie-aanvrager wijzigingen in het project niet meldt aan Metropoolregio 

Eindhoven, heeft Metropoolregio Eindhoven het recht om de bevoorschotting stop te zetten, 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 laten in alle uitingen rondom het project actief weten dat het 

project wordt ondersteund met een bijdrage vanuit Metropoolregio Eindhoven. Dit betreft zowel 
een vermelding bij schriftelijke uitingen en rapportages, als ook het plaatsen van het logo van 
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 Metropoolregio Eindhoven vraagt u 
aan bij het programmamanagement van het Stimuleringsfonds via 
subsidies@metropoolregioeindhoven.nl. 

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

van de Metropoolregio Eindhoven rondom het Stimuleringsfonds. Het verstrekken van een 
publiekssamenvatting over de resultaten van het project bij de eindrapportage is hier een 
nadrukkelijk onderdeel van. 

 
 
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 moet expliciet de projectnaam en een eventueel projectnummer vermeld 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. Als in het kader van het project aanbesteding een rol speelt, moet deze volgens de richtlijnen voor 

overheidsopdrachten plaatsvinden.  
 
4. De subsidie-aanvrager zal afwijkingen van de in deze bijlage opgenomen voorwaarden altijd 

voorleggen aan Metropoolregio Eindhoven ter beoordeling. Wanneer de subsidie-aanvrager dit 
nalaat, kan Metropoolregio Eindhoven de subsidie-aanvrager verplichten deze afwijkingen te 
corrigeren of de beschikking voor het project intrekken. Dit laatste is ook mogelijk als 
Metropoolregio Eindhoven onregelmatigheden en onjuistheden constateert, of 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 van het door Metropoolregio Eindhoven medegefinancierde 
project. 

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

gedeeltelijk in te trekken wanneer de subsidie-aanvrager in staat van faillissement verkeert of 
surseance van betaling heeft verkregen. Aanvrager is verplicht het aanvragen van surseance of 
faillissement van de aanvrager of één van de projectpartners 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. 


