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Handleiding:  
 

Indienen verzoek subsidievaststelling GO-EFRO 2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - Inhoudelijk verslag 

 

 

 

 

 

Dit verslag bevat o.a.: 

1. een inhoudelijke toelichting over de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend; 

2. een toelichting op de gerealiseerde doelstellingen (indicatoren) en resultaten 

inclusief eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan; 

3. de inspanningen op het gebied van promotie en publiciteit m.b.t. EU-

cofinanciering inclusief de bewijsstukken. 

Zie document ‘Richtlijn inhoudelijke verslag bij de eindafrekening’  op onze website. 
 

B- Financieel verslag 
 

 

 

 

 

Voor het financiële verslag in het verzoek tot subsidievaststelling dient de 

subsidieontvanger Bijlage 4 van het controleprotocol  in te vullen en aan te leveren bij 

de accountant voor controle. Let op: alle bedragen dienen afgerond te worden naar 2 

decimalen. 

Dit financieel verslag bevat de vijf onderstaande rubrieken: 

1. Samengestelde financiële rapportage   

een overzicht van de totale gerealiseerde cumulatieve kosten per kostensoort en 

de cumulatieve ontvangsten gesplitst naar financiers;  

2. Betaallijst   

een cumulatieve betaallijst van alle voor het project gemaakte uitgaven op 

factuurniveau (gesplitst naar industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling 

indien dit onderscheid conform de beschikking verplicht is). Graag ook (per 

kostenregel) aangeven welke kosten voor de eerste keer bij de MA ingediend 

worden; 

 

 

Inleiding 

Voor u ligt de handleiding voor het indienen verzoek tot subsidievaststelling.  

Deze bevat geen aanvullende regelgeving maar is bedoeld om EFRO-subsidieontvangers 

binnen het GO-programma te helpen het verzoek tot subsidievastelling juist op te stellen 

en in te dienen bij de managementautoriteit. 

 

Dit document is bedoeld ter ondersteuning, u kunt er geen rechten aan ontlenen.  

Dit document voorziet niet in alle uitzonderlijke situaties. Voor specifieke vragen kunt u 

zich wenden tot uw contactpersoon bij de managementautoriteit.  
 
 
 

Wie: Subsidieontvanger / penvoerder in overleg met de samenwerkingspartners 

Hoe: conform de ‘Richtlijn inhoudelijke verslag bij de eindafrekening’ 

 
 

Wie: Subsidieontvanger(s)  
Hoe: conform Bijlage 4 uit het actuele controleprotocol EFRO Oost-Nederland (2007-2013)   
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3. Ontvangstenlijst  

een cumulatieve ontvangstenlijst van alle door het project ontvangen 

financiering; 

4. Opbrengstenlijst  

een cumulatieve opbrengstenlijst van alle uit het project gerealiseerd 

opbrengsten; 

5. Urenlijst 

een cumulatieve urenlijst per projectmedewerker per maand (of periode van 4 

weken) gebaseerd op nacalculatorische uurtarieven. De loonkosten dienen 

gesplitst te zijn naar industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling indien 

dit onderscheid conform de beschikking verplicht is. Graag ook (per kostenregel) 

aangeven welke kosten voor de eerste keer bij de MA ingediend worden. 

Let op: In het Financieel verslag (Bijlage 4 van het Controleprotocol) wordt verwezen 

naar de beschikking. Met een beschikking wordt verstaan: de verleningsbeschikking 

zoals afgegeven bij het start van het project, alle formele wijzigingen op de beschikking 

én de verstrekte informatie en interpretaties door de managementautoriteit betrekking 

hebbend op de beschikking gedurende de projectperiode. Houdt hier rekening mee bij 

het invullen van het Financieel verslag. 

 

C – Controle van het financiële verslag van de eindrapportage 
 

 

 

 

Het financieel verslag is voorzien van een controleverklaring. De controleverklaring is 

opgesteld conform het door de MA voorgeschreven model. Het onderzoek van de 

accountant dient conform het door de MA opgestelde controleprotocol te worden 

uitgevoerd. Het actuele model controleverklaring en het controleprotocol zijn te vinden 

op www.go-oostnederland.eu.  

 

Een door de accountant getekend en gewaarmerkt exemplaar van het financieel verslag, 

inclusief getekende betaallijsten, kan als pdf-bestand via SUM worden aangeboden 

(upload). 

 

Bij samenwerkingsprojecten hebben de projectpartners zelf de keuze om één controle 

door een accountant uit laten voeren voor alle projectpartners óf dat iedere partner een 

afzonderlijke controle uit laat voeren door de accountant. 

 

D – Indiening verzoek tot eindvaststelling 

 

 

 

 

Het indienen van het verzoek tot subsidievast-

stelling verloopt via SUM grotendeels hetzelfde als 

indiening van een reguliere voortgangsrapportage.  

Het enige verschil  t.o.v. de indiending van een 

voortgangsrapportage is dat u in plaats van de 

rubriek ‘indienen’ kiest voor de rubriek ‘Verzoek tot 

eindvaststelling’. Daarna volgen er aanvullende 

vragen met betrekking tot verzoek eindvaststelling. 
 
 
 
 
 

Wie: Accountant 
Hoe: conform het actuele Controleprotocol EFRO Oost-Nederland (2007-2013)   

Wie: Subsidieaanvrager / penvoerder 
Hoe: Subsidieweb (SUM) 

http://www.go-oostnederland.eu/
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Hieronder treft u een korte toelichting per rubriek: 

 

Rubrieken: Uitgaven, ontvangsten, opbrengsten (en eventueel Uren) 

In SUM voert u de kosten (uitgaven en uren), ontvangsten en opbrengsten in die 

nog niet eerder binnen het project gedeclareerd zijn (gesplitst naar kostensoort), zodat 

de totalen (cumulatief) per kostensoort in SUM aansluiten bij de totalen per kostensoort 

in het financieel verslag (gewaarmerkt door de accountant). 

 

Rubrieken: Kostenbegroting, Dekkingsplan 

Bij de eindafrekening zijn deze rubrieken voor u niet van toepassing. 

 

Rubriek: Indicatoren 

Hier dient u de behaalde indicatoren in te vullen (die ook aansluiten bij de ingevulde 

indicatoren in het financieel verslag, zie B) 

 

Rubrieken: Toelichting op de voortgang en Toelichting op de verrichtingen 

Bij de eindafrekening zijn deze rubrieken voor u niet van toepassing. 

 
Rubriek: Upload 

Alle bijlagen betreffende de eindafrekening dienen onder het kopje ‘Upload’ in SUM te 

worden geüpload. Het is ook mogelijk om de bijlagen (o.v.v. uw zaaknummer) per post 

te sturen naar (of fysiek af te geven bij): 
 
 
 
 
 
 
 

Onze voorkeur gaat echter naar de volledig digitale indiening van het verzoek tot 

subsidievaststelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek: Indienen 

Deze rubriek vult u als laatste in. Hiervoor dient u eerst de vragen van rubriek 

‘Verzoek tot eindvaststelling’ in te vullen en daarna ‘Indienen’. 

 

 

-------------------- 

Managementautoriteit Oost-Nederland 

Provincie Gelderland  

Postbus 9090  

6800 GX Arnhem 
 
Bezoekadres:  
Provincie Gelderland 
Markt 11 
6811 CG Arnhem 
 Bijlagen voor upload in SUM: 

 

1. Alle door de accountant ingevulde en gewaarmerkte documenten m.b.t. de 

eindafrekening; 

2. Inhoudelijk verslag (overkoepelend op projectniveau); 

3. Excel-bestanden met uitgaven, loonkosten, ontvangsten en opbrengsten (per partner); 

4. Ondertekende verklaring bewaartermijn (per partner); 

5. Ondertekende WBSO-verklaring (per partner); 

6. Ondertekende verklaring ‘at arm’s length’ (per partner); 

7. Ondertekende instandhoudingsverklaring (overkoepelend op projectniveau); 

8. Nacalculatorische uurtariefberekeningen (per partner). 

 

Niet alle bijlagen 4 t/m 8 zijn voor alle subsidieontvangers van toepassing.  

Neem contact op met uw contactpersoon bij de Managementautoriteit voor nadere toelichting. 
 

 


