Begroting: kosten

Aantal uur
Tarief*
Loonkosten Materiaal/ Aantal uur
Tarief*
Kosten
Communi- Overige**
BTW
Totale
(loonkosten) (loonkosten) uur x tarief
hulp(inhuur)
(inhuur)
inhuur
catie
(s.v.p.
(alleen
projectkosten
				
middelen			 derden		
specificeren) invullen als per activiteit
										
deze niet
										
compensabel
										
of niet
										
verrekenbaar
										 is)

Kosten***
jaar

Kosten
jaar

Kosten
jaar

Enz.

eq

1												
€

2												
€

3												
€

4												
€

Enz.
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Totale					
								
kosten

*

Graag toelichten waarop het tarief is gebaseerd en hoe deze is opgebouwd:
• Zijn het directe loonkosten met vaste opslag voor de indirecte kosten of
• Is het een uurtarief op basis van integrale kostprijsberekening (alle kosten voor personeel,
huisvesting en voorzieningen gedeeld door het voor de activiteit in te zetten aantal arbeidsuren) of
• Is het een vast uurtarief per gewerkt projectuur.
** Kosten ‘onvoorzien’ zijn niet subsidiabel, kosten dienen te zijn geoormerkt.
*** Indien het om een meerjarig project gaat, splitst u de kosten over de jaren.

€

€

€

€

€

NB: Er wordt geen subsidie verstrekt voor:
- kosten die niet in redelijke verhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te
verwachten prestaties van de activiteit;
- verrekenbare of compensabele omzetbelasting/BTW;
- kosten van boetes en sancties alsmede gemeentelijke leges bij aanvragen van gemeenten.

Begroting: baten / inkomsten

Activiteit 1

Activiteit 2

Activiteit 3

Activiteit 4

						

Totaal:

€

Eigen bijdrage		

Opbrengsten		
€

Bijdragen van derden		

€

Subsidie/ cofinanciering Rijk		

€

Subsidie / cofinanciering gemeenten (specificeer per gemeente)		

€

Subsidie / cofinanciering Europa		

€

Overig		
€

€

Gevraagde provinciale subsidie		

Totaal

€

NB: Indien u voor dezelfde activiteit eveneens subsidie heeft aangevraagd of zal aanvragen bij Gedeputeerde Staten of bij een ander bestuursorgaan, vermeldt u dit bij de toelichting op de begroting alsmede de stand
van zaken met betrekking tot de beoordeling van de aanvraag.
Toelichting op de begroting:

