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1. Algemeen 
Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Dit doet u via het Webportal van de 
managementautoriteiten. De website van het Webportal is https://www.efro-webportal.nl/. 

U krijgt dan de volgende website te zien: 

 

Als u een nieuwe subsidieaanvraag wilt aanvragen of een huidige wilt bekijken/bewerken, dan klikt 
op de knop ‘OP 2021 – 2027’ om een nieuwe aanvraag te beginnen of een te bekijken/bewerken. 
Een subsidieaanvraag die is gedaan in het Operationeel Programma 2014 – 2020 kunt u vinden door 
te klikken op de knop “OP 2014 - 2020”. 

Als u op de knop ‘OP 2021 – 2027’ heeft gedrukt, dan komt u op de volgende pagina terecht.  

 

1.1 Aanmaken van gebruikersaccount 
Er wordt vanuit gegaan dat u inlogt met E-herkenning. Als dat uiteindelijk geen mogelijk is, dan kunt 
u proberen om anders in te loggen. 

https://www.efro-webportal.nl/
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Indien u een account wilt aanmaken, klik dan op “Stappenplan”. In deze stappenplan worden nog 
eerst twee verschillende vragen gesteld. 

 

Als de eerste vraag met ‘ja’ wordt beantwoordt, dan bent u verplicht om in te inloggen met 
eHerkenning.  

 

Als alle vragen met ‘nee’ beantwoord zijn, dan heeft u een mogelijk om een account te registeren. 
Klik hierbij op de knop ‘Naar het registratieformulier’. 
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Houdt er rekening mee dat diverse velden verplicht zijn voordat u op ‘Bevestigen’ onderaan de 
pagina klikt. De verplichte velden zijn aangegeven met een *-teken. 

Nadat u op ‘Bevestigen’ heeft geklikt, krijgt u een mail toegestuurd naar het door u ingevoerde e-
mailadres. In deze mail staat een bevestigingslink = link. Wanneer u binnen 72 uur daarop klikt wordt 
het account geactiveerd. Indien u niet binnen 72 uur uw account activeert, dient u zich opnieuw te 
registreren. Indien u de e-mail niet ontvangt, kijk dan of de e-mail in uw spam folder zit óf wordt 
tegengehouden door uw beveiligingssoftware. 

Voorbeeld van bevestigingsmail 
 
Geachte heer/mevrouw ………., 
 
U heeft zich geregistreerd in het systeem van de gezamenlijke managementautoriteiten van de EFRO-
subsidies in Nederland. Deze registratie moet nog door u bevestigd worden. 
 
Het bevestigen kan door in te loggen in het systeem met uw gebruikersnaam en wachtwoord, waarna u 
gevraagd wordt de volgende bevestigingscode in te voeren: ********* 
U kunt ook bevestigen door op deze link te klikken. 
 
Let op: U moet de registratie binnen 72 uur bevestigen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
EFRO managementautoriteiten 
 

U heeft nu een EFRO-account en kunt een subsidieaanvraag indienen. 
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2. Indienen subsidieaanvraag 
U bent ingelogd op het EFRO-webportal. U ziet dan het onderstaande scherm. 

 

Door op de knop ‘+ Nieuwe subsidieaanvraag’ te klikken, kunt u beginnen met het indienen van uw 
subsidieaanvraag. U ziet dan het onderstaande scherm waarin u aangeeft bij welke 
Managementautoriteit (welke regio) en welke Openstelling (welke subsidieregeling) u wilt indienen. 
Vervolgens kunt u hier ook al uw projectnaam invullen en welke rol u heeft in dit project.  

 

In de volgende voorbeelden wordt er een aanvraag gedaan bij Managementautoriteit Stimulus 
Programmamanagement en de aanvraag gaat over vergroening, digitalisering en veerkrachtigheid 
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Let op!  
Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden kunnen menu’s er anders uit zien. Als u bijvoorbeeld 
geen intermediair hebt aangegeven zult u die ook niet terug zien in het menu.  
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3. Het aanvraagformulier 
In het volgende voorbeeld is er gekozen voor Penvoerder. 

U komt nu in het aanvraagformulier terecht, zoals u hieronder ziet. Aan de linkerkant van het scherm 
staan alle onderdelen van de subsidieaanvraag die u dient in te vullen. Steeds wanneer een 
onderdeel volledig is ingevuld, komt er een vinkje te staan. 

U kunt gedurende het invullen van de subsidieaanvraag gerust het formulier sluiten en later terug 
komen. Het systeem slaat alles tussentijds op. Nadat u opnieuw inlogt ziet u uw subsidieaanvraag 
waarmee u begonnen was. 

3.1 Projectkenmerken 

 

U bent verplicht om alle bovenstaande velden in te vullen. Als u gebruik maakt van meerdere 
projectpartners, krijgt u nog een extra vraag. Bij deze vraag geeft u aan hoeveel partners (inclusief 
penvoerder) er zijn bij uw subsidieaanvraag. 

 

 



9 
 

Hieronder kunt u zien dat het onderdeel projectkenmerken volledig is ingevuld. Alle vragen zijn 
beantwoord en de looptijd van het project valt binnen de programmaperiode. Aan de linkerkant 
staat nu een vinkje bij Projectkenmerken. 

 

3.2 Projectgegevens 
Hieronder ziet u een stukje van aanvullende vragen die gesteld kunnen worden bij uw aanvraag. 
Deze vragen wisselen per aanvraag.  

 

Bij sommige vragen is er de optie om meerdere antwoorden te kiezen. Dit wordt aangegeven met 
vierkante hokjes i.p.v. bolletjes. Zie vraag hieronder. 
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Nadat alles volledig is ingevuld, komt er een vinkje te staan bij ‘Projectgegevens’. 

 

3.3 Penvoerder 
Bij het kopje penvoerder zijn er drie secties, ‘Aanvrager’, ‘Contactpersonen’ en ‘Overige gegevens’. 
Daarnaast kan het systeem nog verschillende meldingen geven van ontbrekende gegevens. 

 

3.3.1 Penvoerder, Aanvrager 
Als u zelf de penvoerder bent, dan zijn de meeste gegevens hier al ingevuld. U hoeft alleen nog maar 
het bankrekeningnummer in te vullen.  

 

3.3.2 Penvoerder, Contactpersonen 
Bij contactpersonen zal de gegevens van u al zijn ingevuld. U kunt verder nog gegevens aanvullen 
door op het potloodje te klikken. 
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U kunt ook een ander contactpersoon toevoegen. U klikt dan op de knop ‘Nieuw’. Op deze pagina 
kunt u iemand uitnodigen door het e-mailadres in te vullen en welke rol die persoon nodig heeft. 

 
De uitgenodigde krijgt dan een uitnodiging met verdere instructies. 
 

 

De contactpersoon kan naar het webportal gaan en aanmelden/registreren. Diegene kan na de 
registratie meteen bij de aanvraag komen. 

Diegene die de contactpersoon heeft toegevoegd krijgt een bevestiging via de mail. 
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3.3.3 Penvoerder, Overige gegevens 
Om het kopje Penvoerder compleet te maken, moet u nog enkele vragen beantwoorden bij het 
kopje ‘Overige gegevens’. Deze vragen kunnen verschillen per subsidieregeling. 

 

Als alle gegevens bij ‘Aanvrager’, ‘Contactpersonen’ en ‘Overige gegevens’ zijn ingevuld, dan komt er 
een vinkje te staan bij Penvoerder. 

3.4 Intermediair 
Wanneer bij ‘Projectkenmerken’ is gekozen voor Intermediair verschijnt er in het menu ook het 
kopje:  

 

Als u zelf de intermediair bent en u heeft dat van tevoren aangegeven, dan staat hier al uw gegevens 
ingevuld. Bent u penvoerder/projectpartner, dan kunt u hier de gegevens aanvullen. Klik daarbij op 
‘Nieuw’ rechtsboven in de pagina. 

 

Vervolgens verschijnen er nog twee vragen, 

 

Als het een intermediair is met KVK, dan haalt het webportal automatisch alle data van dat bedrijf 
op. Alleen het vestigingsnummer moet nog worden ingevuld.  
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In het geval dat de intermediair nog geen KVK nummer heeft, dan zullen alle gegevens handmatig 
ingevuld moeten worden. 

Verder zullen ook nog de contactgegevens ingevuld moeten worden. Dit kunt u doen door te klikken 
op het knopje ‘Nieuw’. Vervolgens kunt u iemand uitnodigingen door het juiste e-mailadres in te 
vullen en te klikken op ‘opslaan’. 

 

3.4.1 Intermediair machtingsdocument. 
In alle gevallen waarbij er een intermediair betrokken is bij het project, moet er ook een 
machtigingsdocument geüpload worden. Deze mogelijkheid verschijnt zodra alle bedrijfsgegevens 
zijn ingevuld van de intermediair. Om het document te uploaden, klikt u op de knop ‘Upload’ en voeg 
u het bestand toe. 

 

Als alles is ingevuld bij de intermediair, verschijnt er een vinkje. 
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3.5 Begroting 
Hieronder een print-screen zonder ingevulde begroting. Er zijn drie verschillende opties die van 
toepassing zijn.  

- Alle partners begroten en verantwoorden de kostensoorten onder loonkosten en/of overige 
directe kosten als aparte kostensoorten. 

- Loonkosten als percentage (23%) van overige kosten 
- Alle partners begroten en verantwoorden alle projectkosten via een all-in uurtarief of 

maandbedrag. 

 

Afhankelijk van de subsidieregeling, kunt u hier alleen maar de begroting invullen van de penvoerder 
of in het ander geval de begroting per partner. 

3.5.1 Invullen begroting 

 

Om de begroting in te vullen, klikt u op het blauwe potloodje aan de linkerkant. U ziet dan 
het onderstaande scherm: 
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U klikt dan op ‘Nieuw’ om een nieuwe kostensoort te selecteren bij facturen of uren. De 
kostensoorten die verschijnen kunnen variëren per regeling. 

 

Selecteer de juiste kostensoort die u wilt gebruiken. Vervolgens vult u een bedrag aan subsidiabele 
kosten in bij ‘Bedrag’. Klik op ‘Opslaan’ om dit op te slaan. Als alles is ingevuld, ziet u dat er een 
vinkje zichtbaar wordt voor Begroting aan de linkerzijde van het scherm zoals hieronder te zien is. 

Mocht dit niet het geval zijn dan kan het zijn dat u deze melding nog bovenin hebt staan. 

 

Wanneer hieraan voldaan is komt alsnog het vinkje in beeld.  

 

3.5.2 Forfaitaire opslagen toepassen 
Wanneer er forfaitaire opslagen van toepassing zijn, ziet u bij de begroting een kopje met ‘Forfaitaire 
kosten’. Afhankelijk van de eerdere keuze bij de begroting, ziet u hier andere bedragen staan. 
Hieronder een voorbeeld van €50.000,00 kosten derden waarvan er een forfait geldt van 23% en 
daarnaast ook 1% extra opslag. 
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3.6 Financiering 
Hieronder ziet u het scherm zonder ingevulde financiering. Dit is op basis van het voorbeeld met een 
begroting van €200.000,00. 

 

Vervolgens klikt u op de knop ‘+ Nieuw’. U ziet dan het onderstaande scherm: 
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In dit voorbeeld is de begroting in totaal € 200.000,00. De gevraagde subsidie is € 100.000,00 , de 
eigen bijdrage is € 50.000,00 en de financiers buiten het project is ook € 50.000,00.  

Een vaste bijdrage houdt in dat uw eigen bijdrage gelijk blijft indien de gerealiseerde kosten lager 
worden. Bij een proportionele bijdrage neemt uw eigen bijdrage af indien de werkelijke gemaakte 
kosten afnemen. De gevraagde subsidie is altijd proportioneel. 

Nadat op ‘Opslaan’ is geklikt, ziet u het volgende scherm: 

 

U ziet nu dat het vinkje voor ‘Financiering’ staat. De begroting en financiering sluiten nu op elkaar 
aan. U kunt verder gaan met het onderdeel ‘Uitgavenplanning’. 

3.7 Uitgavenplanning 

 

Vul de gegevens aan via het potloodje (     ). Eenmaal daarop geklikt, heeft u opties om te kiezen voor 
verschillende jaartallen. Deze jaartallen zijn afhankelijk van de periode van uw aanvraag.

 

Als u hier ook klikt op het potloodje, dan kunt u het bedrag gaan invullen. Zodra alles is ingevuld en 
kloppend is, krijgt u een vinkje met ‘Uitgavenplanning’. Daarnaast verdwijnt ook de foutmelding. 
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3.8 Indicatoren 
Vul de gegevens aan via ‘+ Nieuw’. 

 

Selecteer welke indicator hier van toepassing is en geef aan hoeveel de doelstelling is. Als er 
minimaal één indicator ingevuld is, verschijnt er een vinkje bij indicatoren. 

3.9 Documenten 
Bied alle gevraagde documenten aan. 

 

Dit kunt u doen volgens het stappenplan. 

1. Selecteer het soort document. 
2. Klik op ‘Upload’. 
3. Als deze is geüpload, dan komt er een groen vinkje voor het document te staan. 

Krijgt u de melding ‘extensie wordt niet geaccepteerd’ kies dan ervoor om het in een zip-bestand aan 
te leveren. Als extensie in hoofdletters staat kan dat ook het probleem zijn.  

Wanneer de set compleet is, verschijnt het vinkje bij het de knop Documenten in het menu. 
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3.9.1 Documenten op privé/openbaar 
Documenten die worden geüpload worden automatisch op openbaar gezet. Dit betekent dat die 
documenten zichtbaar zijn voor de andere projectpartners. Deze documenten kunnen onzichtbaar 
gemaakt worden voor de andere projectpartners. Klik op het vierkantje met het slotje erin van het 
document dat u privé wilt maken.  

 

Als de projectpartner bij de documenten gaat kijken, dan ziet de projectpartner wel alle documenten 
die zijn geüpload. Maar, de projectpartner kan alleen maar de documenten downloaden die niet op 
privé staan en de documenten die ze zelf hebben geüpload. De documenten die op privé staan, kan 
de projectpartner niet downloaden. 

3.10 Het indienen 
Wanneer u alle vragen heeft beantwoord en alle verplichte bijlagen heeft geüpload, ziet u dat alle 
onderdelen van het aanvraagformulier aan de linkerkant van uw scherm een vinkje hebben. De knop 
‘Indienen’ wordt voor u beschikbaar (voorheen was deze knop onzichtbaar). 

                 

Nadat u op ‘Indienen’ heeft gedrukt, dient u eerst akkoord te gaan met enkele voorwaarden. Deze 
voorwaarden kunnen verschillen per regeling. 
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Als u deze heeft bevestigd, komt de subsidieaanvraag bij de managementautoriteit binnen voor 
beoordeling. Tevens krijgt u via de e-mail een bevestiging dat u een aanvraag heeft ingediend. Op uw 
dashboard staat nu ook dat uw aanvraag ‘in behandeling’ is. 

3.11 Aanvraag intrekken 
De aanvraag kan ingetrokken worden als er wordt besloten om het 
project niet verder uit te voeren of om helemaal niet uit te voeren. Klik op 
‘Intrekken’ en in het volgende venster kunt u de aanvraag intrekken door 
op ‘Ja, intrekken’ te klikken. U krijgt daarna een e-mail met een 
bevestigingscode. Nadat u deze code heeft ingevoerd, wordt het verzoek 
tot intrekking in behandeling genomen.  

 

 
 

3.12 Aanvraag wijzigen 
Nadat u uw subsidieaanvraag reeds heeft ingediend en zolang de regeling 
nog niet is gesloten, kunt u uw subsidieaanvraag nog wijzigen. Klik op 
‘Wijzigen subsidieaanvraag’ en breng na akkoord gaan de gewenste 
wijzigingen aan in uw subsidieaanvraag. Vergeet niet opnieuw op 
‘indienen’ te klikken wanneer u klaar bent en voordat de regeling sluit. 
Anders wordt de reeds ingediende subsidieaanvraag verwerkt. 
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4. Communicatieschil 
Nadat de aanvraag is ingediend, verschijnt het kopje van de communicatie.  

 

Als u daarop klikt, verschijnt de volgende pagina: 

 

Op deze pagina worden de gesprekken gegeven tussen u en de beoordelaar van uw aanvraag. De 
beoordelaar start altijd het gesprek.  

4.1. Gesprek 
Als een beoordelaar aanvullende vragen heeft over uw aanvraag/project, dan start beoordelaar een 
gesprek op. Als dat gebeurd, dan krijgt u ook een mailtje hierover. 

 

In de webportal staat een uitroepteken bij ‘Communicatie’. Dit betekent dat er vragen gesteld zijn. 
De vragen waarbij de status open staat kunnen worden beantwoord. Antwoorden gaat tot en met de 
datum die staat in de tabel. In dit voorbeeld is dat 23-09-2022.  

Om de vragen te beantwoorden, klikt u op het potloodje. Dit opent een nieuwe pagina.  



22 
 

 

Op deze pagina kunt u de vragen gaan beantwoorden door op het potloodje te klikken van de vraag 
die u wilt beantwoorden. Als er langer de tijd nodig is om deze vragen te beantwoorden, dan kunt u 
klikken op ‘uitstel aanvragen’. 

Hierboven een voorbeeld van hoe vraag eruitziet. De vraag staat bovenaan de pagina weergeven. 
Vervolgens heeft u een optie om een antwoord te noteren in het antwoordveld. Daarnaast heeft u 
nog de optie om bestanden te uploaden. Dit doet u door te klikken op de knop ‘Upload’. Zodra de 
vraag beantwoord is, kunt u klikken op ‘Opslaan en terug’ rechtsboven in de pagina. Het antwoord 
wordt dan automatisch opgeslagen.  
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Op deze pagina van vragen ziet u dan ook het antwoord staan die u heeft gegeven. Daarnaast ziet u 
een groen vinkje staan bij de vraag. 

Er kunnen ook vragen zijn waarbij de bijlage verplicht is. Hierbij moet u een bijlage uploaden, anders 
komt er geen groen vinkje bij het antwoord te staan, zelfs als een antwoord gegeven is. 

 

Als alle antwoorden zijn gegeven, dat verschijnt er rechtsonder in de pagina de knop om de 
antwoorden te versturen: 

 

U krijgt een bevestigingsmail dat de vragen zijn beantwoord. Daarnaast wordt de status geüpdatet 
naar beantwoord. 
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4.2. Vervolgvragen 
Het kan zijn dat er nog vervolgvragen worden gesteld door de beoordelaar. In dat geval krijgt u 
opnieuw een mailtje dat er vragen voor u openstaan.  

 

De vervolgvraag/vervolgvragen worden aangegeven door subkopjes onder de andere vraag. Als u 
deze vragen beantwoord, kunt u opnieuw klikken op ‘antwoorden versturen’. 

5. Indienen voortgangsrapportage 
 

6. Wijzigingsverzoek 
 

7. Indienen vaststelling 
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