Aanvraagformulier subsidie uit universitaire sectorplangelden voor landelijke promotieactiviteiten
natuur- en scheikunde 2020.
Deadline voor indiening 1 mei 2019, uitsluitsel over toekenning in najaar 2019.
Maximale subsidieaanvraag: €50.000. In het geval dat meerdere partijen gezamenlijk een
projectvoorstel indienen kan de totale aanvraag het bedrag van €50.000 overstijgen.
Maximale lengte van de totale aanvraag: 5 pagina’s.
In te dienen bij NNV/C3-commissie: directeur@nnv.nl en elingeman@c3.nl
Titel project:

1. Naam, adres, telefoonnummer en emailadres indiener(s):
2. Het project in het kort (max. 100 woorden):
3. De bijdrage van het project aan de kwantiteit of kwaliteit van de universitaire instroom, de
kwaliteit van onderwijs en/of aan oriëntatie op studie en beroep binnen de natuur- en
scheikunde (max 250 woorden):

4. Doelstelling project (in deze vraag de antwoorden uit vraag drie concretiseren tot specifieke
doelen):
a. Wat is het doel van het project (zie randvoorwaarden)? (max 3 zinnen)
b. Wat zijn de doelgroep(en) van het project (zie randvoorwaarden)?
c. Hoe wordt (op termijn) de landelijke dekking gerealiseerd?
d. Hoe ziet de cijfermatige onderbouwing eruit, bv aantal te bereiken leerlingen, aantal te
bereiken docenten, aantal unieke bezoekers op site, aantal deelnemers project, etc.? Geef
dit weer in een tabel.

5. Partners
a. Welke universiteiten zijn partner in het project?
b. Wie zijn de overige partners in het project?

6. Activiteitenplan & planning
a. Welke activiteiten worden opgezet en uitgevoerd om de in vraag 4 geformuleerde doelen
te behalen?
b. Wanneer vinden de activiteiten plaats?
c. Wat is de looptijd van het project?

7. Resultaten
a. Wat levert het project concreet op?
b. Hoe komen de resultaten voor andere universiteiten beschikbaar?
c. Welke activiteiten worden ondernomen om een breder publiek te informeren over (de
resultaten van) het project?
d. Welke meetbare parameters worden gemonitord om het effect/rendement van het
project te meten?

8. Verduurzaming; er wordt nadrukkelijk gestreefd naar projecten met een langdurig beschikbaar
resultaat.
a. Hoe blijven de projectresultaten langdurig beschikbaar?
b. Zijn er mogelijkheden of plannen om het project na 2020 voort te zetten?

9. Begroting project; wat zijn de projectkosten per activiteit en in totaal (inclusief btw)? Lever
hiervoor een tabel aan volgens onderstaand format, eventueel met een korte tekstuele
toelichting.
Activiteit/projectonderdeel
Bijvoorbeeld: ontwikkelen lesmateriaal
Bijvoorbeeld: projectbegeleiding
Totaal

Bedrag in €
10.000
5.000
15.000

10. 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? Lever een overzicht aan volgens
onderstaand format.
c. Wat is de noodzaak van financiering uit de landelijke SNS-gelden?
Omschrijving
Gevraagde bijdrage SNS
Bijdrage overige partners/subsidiënten
Totaal

Bedrag in €

Percentage van totaal

Indien de SNS-subsidie wordt toegekend voor 2020, zullen er twee rapportagemomenten zijn: een
tussenrapportage en een eindrapportage.
Deadline voor het inleveren van de tussenrapportage: 1 mei 2020
Deadline voor het inleveren van de eindrapportage: 1 feb. 2021

