
Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica 
(november 2019) 

 

Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het 

toewijzen van middelen voor projecten en/of activiteiten door Stichting Pica, vastgesteld door het 

stichtingsbestuur in december 2012 (Pica nr. 18.684): 
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Daarnaast zijn door het stichtingsbestuur aanvullende criteria vastgesteld: 

➢ Voor projecten waaraan een subsidie wordt toegekend van meer dan € 50.000 geldt dat een 

accountantsverklaring wordt verlangd. De hieraan verbonden kosten komen geheel voor 

rekening van de subsidiënt. 

➢ Voor projecten waaraan een subsidie wordt toegekend van meer dan € 200.000 geldt dat 

Pica een onafhankelijke toetsingcommissie kan vragen het project te begeleiden aan de hand 

van een op basis van het projectplan opgesteld controlling document. 

➢ Het penvoerderschap van een project ligt bij publieke instelling. 

➢ De overheadkosten van een project worden beperkt tot 15% van de projectkosten. 

 

Procedure voor indiening van projectaanvragen 

Projectaanvragen worden slechts in behandeling genomen indien zij worden aangeboden in de vorm 

van een deugdelijk plan van aanpak (PvA) met daarbij ondersteuningsbrieven getekend door alle 

projectpartners. Het PvA wordt liefst opgesteld in de vorm van een Project Initiation Document 

(volgens de PRINCE2 methodiek). De PRINCE2 methodiek wordt binnen de Stichting Pica zo “lean” 

mogelijk toegepast. Kort en bondig is dan ook belangrijker dan veel tekst. 

 

Het PvA moet in ieder geval helder maken: 

➢ achtergrond en aanleiding 

➢ business case: wie heeft / ervaart er een probleem dat door middel van het project kan 

worden opgelost → wie is opdrachtgever? 

➢ te behalen resultaten 

➢ op te leveren producten en diensten 

➢ fasering en tijdsplanning: vermeld helder wat de start- en einddatum zijn en in het geval van 

verschillende fasen, wanneer deze beginnen en eindigen 

➢ relaties met eventuele andere projecten en initiatieven 

➢ projectorganisatie (inrichting projectgroep en stuurgroep) 

➢ kostenparagraaf, waarin helder onderbouwd wordt uit welke componenten de gevraagde 

eigen bijdrage (matching) van 25% is opgebouwd (we hanteren het maximaal uurtarief van € 

75 incl. reiskosten); 

➢ risicoanalyse: welke risico’s worden onderkend en wat zijn de beoogde tegenmaatregelen 

 

Stichting Pica hanteert twee indieningsdata per jaar, te weten 1 april en 1 oktober. Ingediende 

projectvoorstellen worden in de voorjaarsvergadering (gewoonlijk in april) resp. najaarsvergadering 

(gewoonlijk in oktober) behandeld. 

 

➢ Projectvoorstellen inclusief een aanbiedingsbrief en alle bijlagen dienen in de vorm van één 

geïntegreerd PDF-document te worden gestuurd naar de secretaris van Stichting Pica 

(pica@surf.nl). 

➢ Naast het projectvoorstel dient een korte samenvatting nieuw projectvoorstel te worden 

meegestuurd. Het hiervoor te gebruiken sjabloon is te verkrijgen bij de secretaris. 



 
 
 
 

  

2/3 

➢ Zo kort mogelijk na de besluitvorming door het stichtingsbestuur wordt subsidieaanvrager 

(opdrachtgever) per e-mail geïnformeerd over de toekenning c.q. afwijzing van de gevraagde 

subsidie. 

➢ Indien het stichtingsbestuur besluit een project te subsidiëren wordt, in overleg met 

opdrachtgever, een overeenkomst opgesteld, in de vorm van een toewijzingsbrief. Zie 

onderaan dit document voor een voorbeeld. 

➢ Afhankelijk van de looptijd van het project wordt door opdrachtgever gerapporteerd in de 

volgende vergadering(en) van het stichtingsbestuur. Ook hiervoor dient gebruik te worden 

gemaakt van een sjabloon, dat bij de secretaris is te verkrijgen. 

➢ Na goedkeuring van de tussen- of eindrapportage (en evt. accountantsverklaring) kan een 

deel van het toegekende subsidiebedrag worden uitbetaald aan opdrachtgever, zulks in 

overeenstemming met de afspraken zoals vastgelegd in de toewijzingsbrief. 


