
 
 
 
 
Subsidieregeling Bovenregionale samenwerking 
arbeidsmarktregio’s Gelrepact 
 
Veelgestelde vragen (FAQ) 
Versie: 14 juli 2022 
 

In dit overzicht vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.  
U kunt hieraan  geen rechten ontlenen. De tekst van de regeling in de RRvG is bindend 

 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
 

1. Wanneer kunt u aanvragen voor de regeling Bovenregionale samenwerking   
 arbeidsmarktregio’s Gelrepact indienen?   

o Aanvragen indienen kan vanaf 5 september 2022 om 09:00 uur tot en met 
uiterlijk 14 november 2022 om 24:00. 

 
2. Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?  

o De subsidieaanvraag moet digitaal worden ingediend via het Subsdieportaal. Dit 
is de link naar het aanvraagformulier in het Subsdieportaal. 

o U kunt alleen via eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ inloggen op 
het Subsidieportaal. 

o Aanvragen ‘op papier’ worden niet in behandeling genomen. 
 

3. Is het mogelijk al voor de openstelling een projectvoorstel in te dienen om    
 vooraf te bespreken en te toetsen? 

o Met de regio’s is er afgesproken dat er contact zal zijn over de inhoud van de 
projectplannen, voordat de aanvraag formeel wordt ingediend. Samen met uw 
regioadviseur wordt deze doorlopen als eerste check. Hiervoor kunt u rechtstreeks 
uw regioadviseur benaderen. 
 

4. Ik heb een subsidieaanvraag ingediend; hoe nu verder?  
o De wettelijke afhandelingstermijn van uw aanvraag is 13 weken. Als blijkt dat een 

aanvraag niet volledig is en/of vragen oproept bij de beoordeling van de aanvraag, 
dan nemen wij contact met u op om de aanvraag volledig te maken en/of een 
nadere toelichting te geven op zowel inhoud als subsidie technische onderdelen.  
 

 

BIJLAGEN / BENODIGDE GEGEVENS 

 
5. Zijn er een voorbeeld aanvraagformulier en formats voor het projectplan en   
 overige verplichte bijlagen beschikbaar? 

o Via deze subsidiepagina kunt u vanaf 15 juli 2022 na het inloggen met 
eHerkenning het aanvraagformulier inzien en invullen. Dit aanvraagformulier 
kunt u als concept opslaan. Als u op een later moment inlogt op het 
Subsidieportaal kunt u daar onder ‘mijn subsidies’ het concept weer openen en 
vanaf 5 september 2022 om 09:00 daadwerkelijk indienen.   

o Er wordt geen standaard projectplan gevraagd. Deze is dan ook vormvrij.  
In de “toelichting regeling Bovenregionale Samenwerking Arbeidsmarktregio’s 
en richtlijnen projectplan” hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld waaraan 
uw projectplan dient te voldoen.  
Onder andere moet u duidelijk aangeven welke activiteiten u gaat uitvoeren, 
welke kwantitatieve (zoals aantal te bereiken deelnemers in bedrijven, 
werkenden, werkzoekenden, onbenut arbeidspotentieel, leerlingen/studenten 
etc.) en kwalitatieve resultaatdoelstellingen u voor ogen heeft, tegen welke 
kosten etc. 

http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Hoe-kan-ik-een-subsidieaanvraag-indienen.html
https://mijn.gelderland.nl/subsidies/mijn/openformulier?Formulier=scBovenregionaalGelrepact_857&aanvraagtitelId=857
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS
http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Ik-heb-een-subsidieaanvraag-ingediend-hoe-nu-verder.html
http://www.gelderland.nl/subsidies/bovenregionale-samenwerking-arbeidsmarktregios
https://mijn.gelderland.nl/Subsidies/
https://mijn.gelderland.nl/Subsidies/


 
 
 
 
 
 
 

o Als u voor zowel onderdeel 1 als 2 subsidie aanvraagt, is het nodig om  een aparte 
begroting voor de activiteiten onder 1 én een begroting voor activiteiten onder 2 
in het projectplan op te nemen. Oftewel: 
1. projectmatige activiteiten binnen het werkgebied van een Gelderse AMR die 
onderdeel uit maken van het bovenregionaal project “het bevorderen van een 
Leven Lang Ontwikkelen binnen het Gelders MKB” van de zes AMR’s waarvoor 
zij gezamenlijk een projectplan hebben opgesteld; 
2. activiteiten die bijdragen aan de thema’s Lang Leven Lang Ontwikkelen of 
Aanpak krapte beroepen. 

 
6. Wat zijn de verplichte bijlagen voor de regeling Bovenregionale   
  samenwerking arbeidsmarktregio’s Gelrepact? 

o Projectplan voorzien van onder andere een begroting en eventuele 
aanvullende onderbouwing én een kwalitatieve en kwantitatieve 
resultaatdoelstelling; 

o Een samenwerkingsovereenkomst. 
 

7. Welk uurtarief wordt er gehanteerd voor interne loonkosten? 
o Het is mogelijk om interne loonkosten mee te nemen in de begroting als 

subsidiabele kostenpost. U kiest voor het berekenen van personeelskosten 
uit één van de volgende methoden: 

• de vaste uurtariefsystematiek (€ 50); 

• de loonkosten plus vaste opslagsystematiek; 

• de integrale kostensystematiek. 
Meer informatie over interne loonkosten kunt u vinden in de bijlage 'Regels Ruimte 
voor Gelderland, hoofdstuk 1 (algemene bepalingen)'. 
 

8. Dient er bij de aanvraag een begroting van de te maken kosten opgenomen te   
 worden? 

o Vanuit het aanvraagformulier wordt deze vraag gesteld middels een 
begrotingsmodule, oftewel bestaande uit een aantal kostensoorten waaruit u kunt 
kiezen die van toepassing zijn voor het project. Het aanvraagformulier stuurt zelf 
al op de onderbouwing van deze kosten. 

o Het is de bedoeling dat u in het aanvraagformulier de totale kosten opvoert van 
alle uit te voeren activiteiten.  

o In het projectplan geeft u vervolgens een splitsing aan van de verschillende 
activiteiten en tevens de kosten die hierbij horen. U hoeft deze niet nader te 
onderbouwen, omdat u dit al via het aanvraagformulier heeft gedaan. Het is 
uiteraard altijd mogelijk om hier desgewenst nog een toelichting op te geven in 
het projectplan. 
 

9. Waarom voer ik in het aanvraagformulier alle kosten op en moet ik een splitsing  
 maken in het projectplan v.w.b. de kosten en activiteiten? 

o Vanuit het aanvraagformulier is het helaas niet mogelijk om een splitsing in de 
verschillende activiteiten te maken waarvoor u subsidie aanvraagt.  
 

10. Hoe zet ik een digitale handtekening? 
o Vanwege het inloggen via e-Herkenning is het ‘fysiek’ plaatsen van een 

handtekening niet meer nodig. Als u online de aanvraag via mijn.gelderland.nl 
heeft verzonden zullen wij deze in behandeling nemen. 
 

11. Hoe machtig ik een andere partij die namens de arbeidsmarktregio de    
  aanvraag indient? 

o Vanwege het inloggen via e-Herkenning is het ‘fysiek’ plaatsen van een 
handtekening niet meer nodig. Als u online de aanvraag via mijn.gelderland.nl 
heeft verzonden zullen wij deze in behandeling nemen. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR390394
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR390394


 
 
 
 
 

12.   Is er sprake van staatssteun bij mijn aanvraag? 
o In beginsel zullen de activiteiten van de AMR’s geen economische activiteiten zijn. 

Mocht in een enkel geval toch sprake van economische activiteiten zijn, dan wordt 
de  subsidie slechts verstrekt met inachtneming van een staatssteunoplossing 
zoals de De-minimisverordening. Op de website staat hier meer over vermeld. 

o Indien er toch sprake blijkt te zijn van staatssteun, zal er alsnog een de-
minimisverklaring worden opgevraagd. Er zal dan contact met u worden 
opgenomen. 

 
 
 
VERPLICHTINGEN 
 

13. Welke verplichtingen gelden er? 
o Uw project dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn afgerond; 
o Conform het gestelde in artikel 1.4.7 van de Algemene subsidieverordening 

Gelderland 2016, bent u verplicht gedurende ten minste vijf jaren na 
vaststelling van de subsidie de resultaten van de activiteiten in stand te 
houden, tenzij de aard van de activiteiten zich daartegen verzet; 

o U blijft tot en met het einde van de looptijd van het project (1 juli 2024) 
actief meedoen aan het ambtelijk- en bestuurlijk overleg van het Gelrepact. 

 
 
VERANTWOORDING 
 

14. Hoe wordt er omgegaan met bevoorschotting?  
o Betaling van voorschotten wordt verdeeld over de looptijd van het project. In het 

aanvraagformulier wordt aan u de vraag gesteld duidelijk te vermelden welke 
kosten er voor welke uit te voeren activiteit worden begroot/gemaakt. De 
bevoorschotting van het gevraagde subsidiebedrag zal conform de door u 
opgegeven uitgavenplanning plaatsvinden. Deze zullen dan ook 1 op 1 in het 
subsidiebesluit worden overgenomen tot de maximale 80%. 

 
15. Er is subsidie verleend boven een bedrag van € 125.000. Hoe verloopt de   
   eindverantwoording? 

o Voor het totaalproject is een accountantsverklaring nodig.  
o De accountantskosten zijn subsidiabel en kunt u meenemen in de kosten. 

 
16. Welke rapportageverplichtingen zijn er? 

o Tussentijds verwachten wij dat u via uw regioadviseur ons op de hoogte houdt van 
de voortgang van de activiteiten gedurende de looptijd van het project. Wij worden 
daarom geïnformeerd via de voortgangs-overleggen die u heeft met uw 
regioadviseur Onderwijs- en arbeidsmarkt. 

o U bent verplicht afwijkingen in het project aan ons te melden. De criteria hiervoor 
zijn opgenomen in de beschikking. 

o De subsidie valt onder de ‘arrangement 3’ subsidie. Dit houdt in dat wij aan het einde 
van het project een inhoudelijk verslag en een financieel verslag mét 
accountantsverklaring vragen. U dient inzichtelijk te maken dat u de activiteiten heeft 
uitgevoerd en welke kosten u daadwerkelijk heeft gemaakt (inclusief evaluatie van de 
uitgevoerde activiteiten en een impactmeting). U rapporteert middels de door de 
afdeling Programmering geleverde “tool”. Wat wij exact van u verwachten komt te 
staan in de beschikking tot subsidieverlening.  

o Het kan zo zijn dat uw project in een later stadium in de steekproef valt. Mocht dit zo 
zijn dan krijgt u hiervan bericht. U dient dus te allen tijde alle gegevens minimaal 5 jaar 
te bewaren. 

 
 

https://www.gelderland.nl/subsidies/subsidies-met-staatsteun

