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FORMAT PROJECTPLAN
Subsidieregeling detailhandel Zuid-Holland 
Dit format is een hulpmiddel voor het schrijven van een projectvoorstel 
voor de subsidieaanvraag
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Projectnaam : 

Wie vraagt de subsidie aan : o Een ondernemersvereniging/winkeliersvereniging

  o Een stichting

  o Een gemeente

Waarom

• Wat is de aanleiding om dit project  Aanleiding: 
 uit te gaan voeren? 

• Welke activiteiten worden uitgevoerd  Doel:
 en/of welke (onderzoeks)vragen worden 
 met dit project beantwoord?

• Met welk doel?  Uit te voeren activiteiten en of te beantwoorden onderzoeksvragen:

• Welk probleem gaat het oplossen? 1.

• Wie heeft dat probleem? 2.

  3.  

 

Wat

Welke resultaten zal het project opleveren? 

Werkwijze/Uit te voeren activiteiten

• Hoe doe je het, wat ga je doen in het project.

• Hoe ga je het aanpakken?

• Welke activiteiten?

• Wie gaat het uitvoeren? 

Wanneer

Planning, Fasering.

• Wanneer zijn er (deel)resultaten te verwachten? 
 (looptijd maximaal 2 jaar na subsidieverlening, 
 aanvang binnen 13 weken na verlening)

Wijzer

• Wat wordt met de uitkomst gedaan?

• Wie gaat er wat mee doen?  

Begroting

Zie het format op het subsidieloket op www.zuid-holland.nl/subsidies onder Planvorming Detailhandel Zuid-Holland. 
Zorg ervoor dat de kosten aansluiten bij de uit te voeren activiteiten en de te beantwoorden onderzoeksvragen! 

http://www.zuid-holland.nl/subsidies
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Overzicht
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