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1. Waarom de Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten? 

Het doel van het A&O-fonds Provincies is om eraan bij te dragen dat de provincies 

aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat 

met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en 

hun loopbaan. Het A&O-fonds treedt op als kennismakelaar en platform voor samenwerking 

voor de provincies. Het fonds initieert, stimuleert en bevordert vernieuwende activiteiten op 

het gebied van HRM, arbeidsmarkt, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden. 

 

Drie strategische robuuste thema’s staan centraal voor de activiteiten van het A&O-fonds: 

 Leren en Ontwikkeling 

 Mobiliteit 

 Vitaliteit en gezondheid 

 

Hiermee wil het A&O-fonds Provincies de wendbaarheid en weerbaarheid van de 

medewerkers en organisatie versterken. 

 

Met de Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten wil het A&O-fonds Provincies op deze drie 

thema’s provincies stimuleren om na te denken over vernieuwende aanpakken, deze vorm 

te geven en te testen in de praktijk en de ervaringen te delen met de rest van de sector. 

 

 

2. Wie kan subsidie aanvragen? 

Provincies kunnen subsidie aanvragen in het kader van de stimuleringsregeling.  

 

 

3. Welke innovatieve projecten komen in aanmerking? 

U kunt de regeling gebruiken voor innovatieve projecten: 

 die betrekking hebben op de versterking van de professionaliteit op het gebied van 

ontwikkeling, mobiliteit en/ of duurzame inzetbaarheid van medewerkers; 

 die nog niet of nog maar zeer beperkt in de provinciale sector zijn geïmplementeerd; 

 die leiden tot aantoonbare resultaten voor de provinciale sector; 

 waarvan de (tussentijdse) resultaten overdraagbaar zijn; 

 die in ieder geval binnen een jaar na het verlenen van de subsidie uitvoerbaar zijn. 

 

 

4. Waarvoor krijgt u subsidie? 

De subsidiabele kosten hebben betrekking op de kosten gemaakt voor projectactiviteiten. 

Voor de verantwoording van de kosten is een rekening en betaalbewijs nodig. 

 

U krijgt geen subsidie voor de volgende kosten: 

 btw-kosten; 

 loon- of verletkosten van personeel dat de trainingen, workshops e.d. volgt; 

 reis- en verblijfkosten van personeel; 

 aanschaf materiaal (computers, kopieermachines, lcd-schermen, flip-over e.d.). 

 kosten gemaakt voor projectactiviteiten vóór de ontvangstdatum van de 

subsidieaanvraag. 
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5. Wat is de hoogte van de subsidie? 

De maximale projectsubsidie bedraagt 50% van de aantoonbare kosten tot een maximum 

van €1.000,- per project.  

 

 

6. Hoe kunt u subsidie aanvragen? 

De aanvrager dient een aanvraagformulier in met een uitgewerkt projectvoorstel en 
begroting. Klik hier voor het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten. 

 

7. Hoe wordt de aanvraag beoordeeld? 

Een toetsingscommissie, bestaande uit leden van het dagelijks bestuur en de directeur van 

het A&O-fonds Provincies, beoordeelt uw aanvraag en de daarbij behorende kosten aan de 

hand van de bovenstaande criteria. 

 

8. Wanneer kunt u de subsidie aanvragen? 

Het aanvraagtijdvak voor de subsidie loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2019. 

 

9. Wat zijn de spelregels? 

 Het A&O-fonds Provincies behandelt subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst. 

Bepalend hierbij is de geregistreerde ontvangstdatum van de aanvraag bij het A&O-

fonds.  

 Subsidies worden toegekend zolang er middelen voor deze regeling beschikbaar zijn. 

 Alleen volledig ingevulde en complete aanvragen worden in behandeling genomen. 

 Het A&O-fonds Provincies honoreert slechts die aanvragen die bijdragen aan de 

verwezenlijking van het doel van deze regeling. 

 Per provincie wordt slechts één subsidie verstrekt. 

 

 

10. Wat zijn uw plichten? 

Als u subsidie ontvangt, verplicht u zich om:  

 wijzigingen in het project direct schriftelijk aan A&O-fonds Provincies te melden; 

 een overzichtelijk en toegankelijk archief aan te leggen dat gebruikt kan worden bij 

de evaluatie(s) van het project. Onderdeel van deze regeling is monitoren van de 

projecten om te komen tot verspreiding van kennis voor de provinciale sector; 

 gedurende en na afloop van het project mee te werken aan het delen van uw 

ervaringen van de gesubsidieerde activiteiten met de rest van de sector.  

 

 

 

11. Wat bij misbruik? 

https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2015/05/aanvraagformulier-stimuleringsregeling-Provincies-2018-2019.docx
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Als een aanvrager aantoonbaar onrechtmatig gebruik maakt van een subsidie, kan de 

subsidie geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken of teruggevorderd. In dat geval heeft 

A&O-fonds Provincies het recht subsidieaanvragen binnen deze regeling niet te accepteren. 

Dit zal altijd met redenen worden omkleed. 

 

12. Hoe verloopt het subsidieproces? 

Uiterlijk vier weken nadat uw aanvraag is ontvangen, ontvangt u bericht van A&O-fonds 

Provincies of de subsidie al dan niet wordt toegekend. Bij een positief besluit van de 

toetsingscommissie ontvangt u een beschikking en het subsidiabele bedrag tot max. € 

1.000.  

Definitieve vaststelling 

Binnen acht weken na afronding van het project stuurt u A&O-fonds Provincies:  

 een kort verantwoordingsverslag waaruit blijkt dat het project conform de 

overeengekomen opzet heeft plaatsgevonden en dat inzicht geeft in de behaalde 

resultaten; 

 de einddeclaratie incl. betaalbewijs. 

Ook vindt een eindevaluatie plaats. Binnen acht weken na ontvangst van de volledige 

eindverantwoording stelt A&O-fonds Provincies de definitieve subsidietoekenning vast. U 

ontvangt een definitieve beschikking waarin de eindafrekening staat opgenomen.  

 

13. Hardheidsclausule 

Indien zich situaties voordoen waarvoor deze regeling geen voorziening biedt of waarin 

toepassing van deze regeling ernstige bezwaren zou opleveren, kunnen bestuurders daarin – 

zo nodig onder afwijking van deze regeling* – ten voordele van de aanvrager voorzien. 

* Het gaat bij de afwijking in alle gevallen om afwijking ten gunste van de aanvragende 

partij. Een afwijking zal op geen enkele wijze een precedent scheppen voor andere 

aanvragen. De hardheidsclausule kan mogelijk voorzien in een positief besluit indien zou 

blijken dat de aanvragende partij en onlosmakelijk daarmee verbonden het in te dienen 

project van evident belang is voor en volledig ten goede komt aan de sector.  

 

14. Meer informatie over deze regeling? 

Stichting A&O-fonds Provincies 

Peter Smits, directeur 

Postbus 11560, 2502 AN  Den Haag 

T. 070 – 763 00 41   M. 06-53 55 52 15 

peter.smits@aenoprovincies.nl   |   www.aenoprovincies.nl 

mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/

