
 
 

 
 

    
              

 
 

 
 

   

   

   

 
  

 

 
 
 

 
        

   
    

  
      

 
    

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

    
 

 

          
  
  
  
    
  
  
  
   

  
 

   
 

   
      

   

 
 
 

 
  
     

 
   

  
 

 
 

 
      
       

 

FORMAT PROJECTVOORSTEL 
Subsidieregeling Challenge Toekomstbestendige Woningbouw Zuid-Holland 

Dit format is een hulpmiddel voor het schrijven van een projectvoorstel voor de subsidieaanvraag 

Projectnaam: 

Naam rechtspersoon: 

Datum (van het projectvoorstel): 

Korte projectomschrijving 

Wie 
Wie zijn de overige deelnemers aan het 
voorstel? 

1. 
2. 
3. 

Waarom 
Wat is de aanleiding om dit project uit Aanleiding: 
te gaan voeren. Welke vragen worden 
met dit project beantwoord, welke Doel: 
activiteiten worden uitgevoerd? Met 
welk doel? Welk probleem gaat het Te beantwoorden vragen: 
oplossen? 
Wie heeft dat probleem? Uit te voeren activiteiten: 

(beknopt overzicht van de uit te voeren activiteiten) 
Wat 
Welke resultaten zal het project 
opleveren? 

Bijdrage aan criteria Hoe draagt het project bij aan: 
a. energieneutraal; 
b. klimaatadaptief; 
c. natuurinclusief; 
d. circulair & biobased; 
e. gezond; 
f. stikstofvrij; 
g. haalbaarheid; 
h. betaalbaarheid voor sociale woningbouw/middensegment; 
i. opschaalbaarheid. 

Maximaal 400 woorden per criteria 
Werkwijze/Uit te voeren activiteiten 
Hoe doe je het, wat ga je doen in het 
project. Hoe ga je het aanpakken? 
Welke activiteiten? Wie in het team 
gaat wat uitvoeren? 
Wanneer 
Planning, Fasering. 
Wanneer zijn er (deel)resultaten te 
verwachten? 
(looptijd maximaal 1 jaar, aanvang 
binnen 6 weken na verlening) 

Wijzer 
Wat wordt met de uitkomst gedaan? 
Wie gaat er wat mee doen? 
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