Fontys Subsidiemanagement
Cursus
• Projectontwikkeling & Business development
• Subsidiebemiddeling
• Verantwoording en declaratie
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De cursus gaat in op bovenstaande onderwerpen en is
bedoeld voor subsidieadviseurs en projectleiders van
gesubsidieerde projecten. Subsidiemanagement is een
verzamelbegrip voor alle inspanningen die een
organisatie moet leveren voor het verwerven van
additionele financiering. Subsidies worden verstrekt
voor de meest uiteenlopende doelstellingen. Wil een
organisatie slagen in het verwerven van additionele
financiering, zal zij op een heldere manier haar eigen
doelstellingen moeten koppelen aan die van de
subsidieverstrekker.
In de cursus Subsidiemanagement komen alle
relevante stadia van projectontwikkeling en
financiering aan de orde. U krijgt een beter inzicht in
de praktische en theoretische aspecten van subsidiemanagement, die rechtstreeks toepasbaar zijn in uw
dagelijkse praktijk. Tijdens de cursus wordt veel
aandacht besteed aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en is er ruimte voor inbreng
vanuit uw eigen dagelijkse praktijk.
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Cursusinhoud

Kosten

De cursus wordt aangeboden in vier dagdelen:

De kosten per persoon voor de gehele leergang
bedragen € 1699,-. Het lesmateriaal (de Subsidie

Dag 1: Inleiding Subsidiemanagement

Almanak, geschreven door de heer H. Burgmans),

• Inleiding subsidiemanagement

koffie/thee en diner zijn inbegrepen.

• Subsidiebewustzijn
• Subsidieinformatiebronnen en netwerken

Organisatie

• Casuïstiek

Fontys Hogescholen is een Hbo-instelling met vele
opleidingen op het gebied van Techniek, Economie,

Dag 2: Verdieping en haalbaarheidsbepaling

Kunst,Welzijn en gezondheidszorg en Educatie.

• Van idee tot gefinancierd project

Naast onderwijs biedt Fontys ook contractonderzoek

• Kosten baten analyse

en consultancydiensten aan.

• Subsidiefunnel
• Subsidierisico analyse

Hans Burgmans

• Casuïstiek

Hans Burgmans is (mede)
initiator van de Subsidie

Dag 3: Subsidie aanvraag techniek

Academie en als adviseur,

• Subsidie aanvraag methoden

conceptontwikkelaar en

• How to guide

(gast)docent verbonden

• Casuïstiek

aan de Subsidie
Academie. Hij is auteur

Dag 4: Verantwoording en declaraties

van de Elsevier Subsidie Almanak en sinds 1998

• Administratieve organisatie

betrokken bij vormgeven van subsidiemanagement

• Subsidies & staatsteun

onderwijs.

• Algemene wet bestuursrecht
Cursusleider
Cursusdata

Ton Vermeulen is Hogeschooldocent

• Donderdag 29 september 2011

Subsidiemanagement binnen Fontys Hogeschool

• Donderdag 13 oktober 2011

Management,Economie en Recht

• Donderdag 10 november 2011
• Donderdag 17 november 2011
De aanvangstijd is 13.00 uur.
Om 18.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met
een diner.
Locatie
Utrecht

Annulering en betaling
De betaling dient te geschieden twee weken voor
aanvang van de leergang. Annuleren kan gratis tot
drie weken voor aanvang. Bij annulering binnen drie
weken bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van de Fontys Subsidie
Academie zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Aanmelding en informatie
Voor aanmelding en informatie kunt u contact
opnemen met:

De Subsidie Academie

Postbus 347
5600 AH
Eindhoven
Tel.0877 886 283
Email: subsidieacademie@fontys.nl

24.M.2851.04.11

Website: www.subsidieacademie.nl

