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Fonds PGO – Aanvraagformulier 
vaststelling samenwerkingsproject
subsidie (meerdere organisaties)
Deel 2
Telefoonnummer (070) 340 51 80  
 (bereikbaar op ma - do van 9.00 - 16.00 uur)
E-mailadres fondspgo@minvws.nl
Website www.fondspgo.nl

U dient de volledige aanvraag, d.w.z. het aanvraagformulier en 
alle bijlagen, te sturen naar:
Ministerie van VWS
Team Subsidies / Fonds PGO 
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Deel 2: Organisatiegegevens

> Dit aanvraagformulier is bedoeld voor projecten waarin meerdere organisaties deelnemen. De deelnemers vullen DEEL 2 afzonderlijk in.
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Gegevens projectsubsidie 

      

          

        

          

    

       

1

2

3

1.1 Naam organisatie                

1.2 Postadres en nummer                

1.3 Postcode

1.4 Plaats                

1.5 Telefoonnummer                

1.6 Kamer van Koophandel-
nummer    

2.1 Naam contactpersoon                

2.2 Functie                

2.3 Telefoonnummer                

2.4 E-mailadres                

3.1 S-nummer                

3.2 Projectnummer (indien bekend)

Let op! Dit formulier graag digitaal 
invullen, uitprinten, ondertekenen 
en retour sturen. 

mailto:fondspgo%40minvws.nl?subject=
http://www.fondspgo.nl
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4.1 Handtekening en datum

4.2 Naam

4.3 Functie

4.4 Handtekening en datum

4.5 Naam

4.6 Functie

Ondertekening

>  Ondergetekenden verklaren namens het bestuur van de aanvragende organisatie te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de 
subsidievaststelling zoals beschreven in § 3.4.2 van het Beleids- en beoordelingskader behorend bij de Subsidieregeling PGO met 
nr. MC-2875343 (subsidies verstrekt t/m 31-12-2009) resp. MC-2978257 (subsidies verstrekt vanaf 1 januari 2010). Deze documenten 
zijn te downloaden van onze website: www.fondspgo.nl.

Handtekening 1

                     Dag  maand  jaar
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Handtekening 2

                     Dag  maand  jaar
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Bijlagen

Stuur bij uw aanvraag vaststelling projectsubsidie de volgende bijlagen mee.
- Een projectverslag;
- Een subsidiedeclaratie;
- Een controleverklaring wanneer de subsidie meer dan €125.000 bedraagt.

Het projectverslag beschrijft de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie werd 
verleend. Het projectverslag bevat:
-  Een vergelijking van de verrichte activiteiten met de in het projectplan voorgenomen activiteiten en een toelichting op 

de verschillen;
-  Een vergelijking van de nagestreefde doelstellingen met de gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op 

de verschillen.
 
De subsidiedeclaratie dient een duidelijk inzicht te verschaffen in enerzijds de begrotingscijfers en anderzijds 
de werkelijke kosten. De subsidiedeclaratie dient aan te sluiten op de indeling van de begroting op basis waarvan 
de subsidie is verleend. Een verschil tussen het financieel verslag en de begroting van 20% of meer van een 
afzonderlijke begrotingspost dient te worden toegelicht.
De subsidieontvanger doet de subsidiedeclaratie – wanneer de subsidie meer dan €125.000 bedraagt – vergezellen van 
een controleverklaring van een accountant, opgesteld overeen komstig een door de minister vastgesteld model met 
inachtneming van een door de minister vastgesteld protocol.
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