
 

 

 

Subsidievoorwaarden 

Ondernemersfonds Het Hogeland 
 
a. Een aanvraag dient aangemeld te worden bij en voorbereid te worden met de fondsmanager van 

Ondernemersfonds Het Hogeland 
 

b. Een aanvraag dient te worden ingediend bij  Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland. 
 

c. De aanvraag dient ingediend te worden door de ondernemersorganisatie in het trekkingsgebied 
dan wel de sectororganisatie in het geval van de landbouw. 

 
d. Het subsidiepercentage wordt bepaald door het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Het 

Hogeland doch zal nooit hoger zijn dan 90% van de subsidiabele kosten.   
 

e. Een aanvraag wordt behandeld als: 
1. De aanvraag is ingediend door een ondernemersvereniging in de gemeente Het 

Hogeland 
2. De aanvraag een collectief doel dient in het betreffende gebied of voor de gehele 

gemeente Het Hogeland zijnde geen belangenbehartiging. 
3. Het project is gericht op het versterken van de economische vitaliteit 
4. Het bestedingsdoel of de activiteit in de toekomst ligt 
5. Het bestedingsdoel of de activiteit niet conflicteert met andere activiteiten in het 

‘trekkingsgebied ‘ of de gemeente Het Hogeland. 
6. De aanvraag is voorzien van een volledige onderbouwing 
7. De activiteiten voortvloeiende uit de aanvraag binnen 12 maanden uitgevoerd kunnen 

worden 
 

f. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als: 
1. De aanvraag het subsidieplafond overschrijdt 
2. De aanvraag exploitatiekosten betreft 

 
g. Een aanvraag dient voorzien te zijn van: 

1. Een duidelijke omschrijving van het project met tenminste: aanleiding, doel, 
uitvoering/aanpak, resultaat, planning 

2. Een sluitende begroting 
3. Een prijsopgave voor de uitvoering van werkzaamheden 
4. Een tijdsplanning 

 
h. De eindafrekening van een project dient maximaal 12 maanden na de aanvraag aangeleverd te 

worden bij het Ondernemersfonds Het Hogeland. Een eindafrekening dient minimaal voorzien te 
zijn van: 
1. Een beschrijving van de resultaten 
2. Facturen van de gesubsidieerde kosten 
 

i. In alle communicatie over het project dient vermeld te worden dat het project mede mogelijk is 
gemaakt door een bijdrage van het Ondernemersfonds Het Hogeland. 


