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A
Aanvraag:
Officieel verzoek tot het geven van een beschikking, dat schriftelijk wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat
bevoegd is op de aanvraag te beslissen.Aanvraagformulier:
Officieel formulier waarmee men iets aanvraagt.
Aanvraagprocedure:
Officiële gang van zaken bij het aanvragen.
Activiteitenplan:
Een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen,
tevens wordt er per activiteit vermeld wat de daarvoor benodigde personele en materiele middelen zijn.
Additionele financiering:
Het gebruiken van een ontvangen geldstroom om volgende geldstroomprojecten binnen te kunnen halen.
Adviesproject:
Een door een externe adviseur uitgebracht schriftelijk advies.
Afdrachtvermindering:
Fiscaal voordeel met de belastingdienst op basis van een S&O-verklaring.
Agentschap SZW:
Voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen.
Tevens is het Agentschap onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidieregelingen van het
Europees Sociaal Fonds.
B
Bedrijfsbezoek:
Informeel bezoek van de geldverstrekker om kennis te maken en het projectidee te bespreken met de organisatie
waaraan het geld wordt verstrekt.
Begroting:
Een overzicht van de voor het boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven van de aanvrager, voor zover deze
betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De begrotingsposten worden ieder
afzonderlijk van een toelichting voorzien.
Beleidsdoelen:
Concrete activiteiten van een organisatie.
Beschikking:
Een besluit dat iets wettelijk of juridisch regelt over het wel of niet inwilligen van de aanvraag. Het bevat een
omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend en vermeld tevens het bedrag van de subsidie
en de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald. Een beschikking is een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Beroepprocedure:
Dringend verzoek om bijstand over de gang van zaken.
Bevoegde ondertekenaar:
Een bevoegde ondertekenaar ondertekend het aanvraagformulier die wordt verzonden aan de potentiële
geldverstrekker, de ondertekenaar is alleen bevoegd als de ondertekenaar met naam is ingeschreven in het Kamer
van Koophandel.
Bezwaarprocedure:
Procedure waarin men aangeeft het niet eens te zijn met de genomen beslissing.
Bruto-intensiteit van steunmaatregel:
Het steunbedrag wordt uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten van het project.Alle
gebruikte bedragen worden gehanteerd voor verminderingen voor directe belastingen.Wanneer steun in een
andere vorm dan subsidie wordt verleend, is het bedrag van de steunmaatregel gelijk aan de overeenkomende
subsidie.Voor steunbedragen die in verschillende termijnbetalingen worden verleend, geldt de waarde op het
moment van het toekennen. Het rentepercentage dat wordt gebruikt voor discontodoeleinden en voor het
berekenen van het steunbedrag in een zachte lening is het referentieprecentage dat geldt wanneer de subsidie
wordt toegekend.
Budget:
Raming van inkomsten en uitgaven van een onderneming.

00.G.33.2.03

2

Budgetafspraak:
Een subsidieafspraak, geldend voor meerdere jaren, waarbij de subsidieontvanger specifiek heeft ingestemd met de
subsidievoorwaarden.
Budgetsubsidie:
Een subsidie die in beginsel vrij besteed kan worden voor de in een budgetafspraak aangegeven doelstelling, onder
de daarin opgenomen voorwaarden.
Business Angel:
Een particulier die kleine bedragen investeert, meestal in kleine of beginnende bedrijven en die mogelijk
praktische ervaring en tussenkomst kan en wil verlenen.
C
Cause marketing:
Fondswerving voor non-profit instellingen en goede doelen. Er is sprake van samenwerking tussen een non-profit
instelling/goede doel en een bedrijf, waarbij de doelstelling van het bedrijf is om door deze samenwerking de
verkoop van producten en/of diensten te bevorderen. Een bepaald percentage van de verkoop gaat naar de nonprofit instelling of goede doel.
CBF:
Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld
voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken is het beoordelen van fondswervende instellingen. (CBF-keur)
Co-financiering:
Financiering en middelen die een organisatie zelf meebetaalt en inbrengt voor de realisering van een bepaald
project.
Commissie:
Deze onderzoekt of een aanvraag voldoet aan de gestelde eisen en beslist of de aanvrager subsidiegelden ontvangt
voor een bepaald project.
Communautaire initiatieven:
Hulp of actieprogramma’s die worden opgezet ter aanvulling van activiteiten van het structuurfonds in bepaalde
probleemgebieden. Ze worden samengesteld door de Commissie en gecoördineerd en geïmplementeerd op
nationaal niveau.Voor deze initiatieven wordt 5,35% gebruikt van het budget van het structuurfonds. Elk initiatief
wordt slechts door een fonds gefinancierd.
Communautaire stimuleringskaders:
Coördineert regionale EU-activiteiten gedurende een periode van zes jaar. Soms worden de vier structuurfondsen
(EFRO, ESF, EOGFL en FIOV) en de EIb hierbij betrokken. In alle gevallen moeten de projecten worden opgenomen
in plannen die al worden opgesteld door nationale instanties, regionale instanties en hun economische partners.
Consortium:
Samenwerkingsverband met partners uit de openbare of particuliere sector die samen een project ontwikkelen dat
wordt gefinancierd door de Europese Commissie.
Consortiumovereenkomst:
Een contract dat wordt opgesteld tussen de partners van een grensoverschrijdend project, waarin de relaties tussen
de verschillende deelnemers en het niveau van hun verantwoordelijkheid voor jet project worden vastgelegd.
Cumulverbod:
Het is verboden om voor een project meerdere subsidies tegelijkertijd te ontvangen en/of aan te vragen.
D
De Minimis:
Steun die een lidstaat aan een onderneming toekent en waarbij het steunbedrag van geringe omvang is. De steun is
derhalve vrijgesteld van de toepassing van de mededingingsregels. Het plafond voor de minimis-steun bedraagt
€ 100.000 over een periode van drie jaar.
Doorbelasting:
Bij doorbelasting worden de kosten verdeeld over diverse afdelingen en/of diverse activiteiten van een
onderneming.
Donateur:
Een particulier of bedrijf geeft een gift waar geen tegenprestatie tegenover staat. De gift kan uit geld en/of
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goederen bestaan.
E
Eenjarige subsidie:
Een subsidie die wordt verleend voor een periode van een kalenderjaar.
EFRO:
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is het voornaamste financiële hulpmiddel van de regionale
programma’s. Het is het grootste structuurfonds van de EU.
EIA:
De Energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende
technieken en de toepassing van duurzame energie in een onderneming.
Eindrapportage:
Hierin wordt verantwoording afgelegd aan de subsidieverstrekker over de verkregen subsidie, het verloop van de
projectactiviteiten en de financiële gegevens.
EOGFL:
Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de landbouw onderzoekt verdere plattelandsontwikkeling. De
doelstelling is marktondersteuning te verlenen en structurele aanpassingen te stimuleren in de landbouw.
Equal:
Heeft als doelstelling het elimineren van factoren die leiden tot ongelijkheid en discriminatie in de arbeidsmarkt.
(Gefinancierd door ESF).
ESF:
Europees Sociaal Fonds is verantwoordelijk voor trainingsprogramma’s en het verminderen van de werkloosheid.
F
Farbo:
Fiscale regeling waarbij aanvragers tot 10% met een maximum van ?25.000 per arbeidsmiddel subsidie krijgen op
de aanschafkosten van arbovriendelijke arbeidsmiddelen.
Filantropie:
Bijdrage aan maatschappelijke doelen rond thema’s als sociale zekerheid, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking,
cultuur en zorg.
Financieren:
Krediet verschaffing ten behoeve van een bepaald project.
FIOV:
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij is het specifieke fonds voor de structurele hervorming
van de visserijsector dat wordt toegepast in alle kustregio’s. De voornaamste taak is het verhogen van het
concurrentievermogen van de structuren en het ontwikkelen van levensvatbare bedrijfsondernemingen in de
visserij-industrie, en hierbij te proberen de balans in stand te houden tussen viscapaciteit eb beschikbare bronnen.
Fiscale faciliteiten:
Officiële voorzieningen ten behoeve van een bepaald onderwerp. Een ondernemer heeft recht op verschillende
aftrekposten waardoor de onderneming uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.
Fonds:
Kapitaal, wat niet afkomstig is van de overheid, dat is vastgelegd voor een bijzonder doel.
Fondsengelden:
Kapitaal van een bepaald fonds.
Fondsenwerving:
Het bijeenbrengen van geld voor een bepaald doel. (Verwerven van externe inkomstenbronnen)
Forecast:
Voorspelling van de toekomstige vraag in de markt naar een bepaald product. Op grond van de forecast kan een
onderneming de benodigde activiteiten ondernemen om aan de verwachte toekomstige vraag naar het product te
kunnen voldoen.
Fundamenteel onderzoeksobject:
Samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit een analyse eb beoordeling van de mogelijkheden om een
product, apparaat, systeem of techniek te ontwikkelen.
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G
Go/ no go:
Na overleg wordt besloten een project een go of no go te geven, dit houdt in dat er wel of niet met het project
wordt gestart en/of doorgegaan.
H
Haalbaarheidsstudie:
Het tot stand brengen van een schriftelijk rapport, inhoudende een systematisch opgezette en afgeronde analyse
alsmede een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van de invoering van een
technologische vernieuwing binnen de onderneming van de aanvrager.
I
Incidentele subsidie:
Een subsidie die in beginsel eenmalig wordt verleend ten behoeve van de uitvoering van daarbij specifiek
aangegeven activiteiten.
Industrieel haalbaarheidsproject:
Samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit een analyse en beoordeling van de mogelijkheden om een
product, apparaat, systeem of techniek te ontwikkelen.
Industrieel onderzoeksproject:
Onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van
nieuwe producten, processen of diensten of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te
verbeteren.
Initiële investering:
Investering in vaste activa met betrekking tot het opzetten van een nieuwe vestiging, het uitbreiden van een
bestaande vestiging of het opstarten van een activiteit die de fundamentele wijziging inhoudt van het product of
het productieproces van een bestaande vestiging via rationalisatie, diversificatie of modernisering.
Issues:
Verschillende subsidievragen die een rol spelen in een organisatie.
Interreg III:
Stimuleert grensoverschrijdende en interregionale samenwerking, met namen het vormen van
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden om de evenwichtige ontwikkeling van multiregionale gebieden te
bevorderen. (gefinancierd door EFRO).
Investeringsaanvraag:
Een ondernemer dient bij een externe partij een aanvraag in voor financiering om een innovatief en duurzaam
product op de markt te kunnen brengen. De ondernemer heeft zelf te weinig geld om de investering te verrichten.
Inventarisatie:
Het opmaken van de inventaris.
Investering in immateriële vaste activa:
Investering in de overdracht van technologie door het aankopen van octrooirechten, licenties, know-how of nietgeoctrooieerde technische kennis.
Investering in materiele vaste activa:
Investering in vaste, fysieke activa met betrekking tot het opzetten van een nieuwe vestiging, het uitbreiden van een
bestaande vestiging of het deelnemen aan een activiteit die een fundamentele wijziging inhoudt van het product
of het productieproces van een bestaande vestiging via rationalisatie, diversificatie of modernisering. Een
investering in een vaste activa die wordt aangegaan als overname van een vestiging die is beëindigd of die zou zijn
beëindigd als deze niet zou zijn overgenomen, wordt ook als materiele activa beschouw.
J
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K
Kaderprogramma:
Het belangrijkste EU instrument voor de financiering van onderzoek in Europa. Beslaat een periode van zeven jaar.
Kennisoverdrachtproject:
Een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het overdragen van kennis en informatie aan een bepaalde
doelgroep.
Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB):
Officiële definitie van een bedrijf met minder dan 250 werknemers in dienst. De omzet moet minder dan 40
miljoen euro of hun jaarbalans minder dan 27 miljoen euro bedragen.
Kleine ondernemingen:
Deze ondernemingen hebben tussen 10 en 49 werknemers in dienst. Zij moeten een jaaromzet hebben van minder
dan 7 miljoen euro of een balanstotaal die de 5 miljoen euro niet overschrijdt.
Kostensubsidie:
Subsidie voor de kosten van een project. Hierbij gaat het meestal om een bijdrage aan gespecificeerde kostenposten
en niet aan de totale projectkosten.
Kredieten:
Deze gelden, dienen terugbetaald te worden binnen een bepaalde periode, veelal onder gunstige voorwaarden.
L
Leader +:
Streeft ernaar om actieve partijen in plattelandsgemeenschappen en –economieën te verenigen en te kijken naar
nieuwe strategieën voor duurzame ontwikkeling. (gefinancierd door EOGFL, afdeling Oriëntatie).
LPIS:
Landelijk Platform Interne Subsidieadviseurs.
M
Maatschappelijk middenveld:
Collectieve naam voor alle soorten organisaties en verenigingen die geen deel uitmaken van de regering maar die
beroepen, belangengroepen of gedeelten van de maatschappij vertegenwoordigen. De EU raadpleegt het
maatschappelijke middenveld geregeld.
Machtiging:
Toestemming om een bepaalde handeling te mogen verrichten.
Marktonderzoek:
Onderzoek naar de factoren die vraag en aanbod op een bepaalde markt bepalen.
Materialiteitsprincipe:
Een onderneming hoeft geen informatie te verstrekken die voor de oordeelvorming en besluitvorming van de
gebruikers niet van belang zijn.
Meerjarige subsidie:
Een budgetsubsidie die wordt verleend voor de in een budgetafspraak op te nemen periode op te nemen die meer
dan één jaar omvat.
MIA:
De milieu-investeringsaftrek is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke
bedrijfsmiddelen.
Micro-ondernemingen:
Deze ondernemingen hebben minder dan 10 werknemers in dienst.
Monitorbezoek:
Formeel bezoek van de geldverstrekker om het projectverloop, administratie en eventuele knelpunten te evalueren.

00.G.33.2.03

6

N
Netto-intensiteit van steunmaatregel:
Steunbedrag na belastingen dat wordt uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten van het
project.
Non-Profit:
Niet winst gericht, maar maatschappelijk.
NVAS:
Nederlandse vereniging van adviseurs inzake subsidies en andere overheidsstimuleringsregelingen.
O
Ondernemingsplan:
Plan waarin wordt beschreven wat het beleid zal zijn van een onderneming.
Onderzoek:
Door onderzoek een beter inzicht in een bepaalde issue te krijgen.
Ontwikkelingsproject:
Samenhangend geheel aan activiteiten, gericht op het geschikt maken van een apparaat, systeem of techniek voor
toepassing in de praktijk, niet zijnde een praktijkexperiment.
P
Praktijkexperiment:
Samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het treffen van technische of beheersmatige voorzieningen,
voor zover geheel of nagenoeg geheel bestemd voor het vergroten van inzicht in de geschiktheid voor toepassing
in de praktijk van een apparaat, systeem of techniek, alsmede de daarmee samenhangende activiteiten, geheel of
nagenoeg geheel gericht op het verbeteren van die geschiktheid.
Preconcurrentieel haalbaarheidsproject:
Samenhangend geheel van activiteiten, gericht op een analyse en beoordeling van de mogelijkheden om een
product, apparaat, systeem of techniek in de praktijk toe te passen.
Preconcurrentieel ontwikkelingsproject:
Omzetten van de resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde
of verbeterde producten, processen of diensten.
Profit:
gericht op winstgevend zijn, commercieel.
Project:
Onderwerp die men wil uitvoeren of onderzoeken.
Projectbeschrijving:
Gedetailleerde beschrijving van de onderneming en het project.
Projectfinanciering:
Financiering van een project op basis van verwachte inkomsten.
Projectidee:
Korte introductie tot een bepaald onderwerp die nog concreet uitgewerkt dient te worden.
Projectleider:
Iemand die een project leidt.
Projectontwikkeling:
Opzetten en uitvoeren van een nieuw project.
Projectplan:
Contract met afspraken tussen opdrachtgever en projectleider.
Projectsubsidie:
Deze subsidies worden verleend voor eenmalige activiteiten.
Q
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R
Regeling:
Subsidie beschikking, deze regeling kan fiscaal zijn maar hoeft niet.
Resultaat:
De uitkomst van een subsidieaanvraag, deze kan positief of negatief uitvallen. Resultaat staat ook voor het verloop
en afronding van een project.
Risicokapitaal:
Financiering van aandeelhouders in een bedrijf, die in het geval van liquidatie altijd als laatste worden uitbetaald
en dus het meeste risico ondervinden.
S
Sponsoring:
Overeenkomst tussen twee partijen waarbij de sponsor financieel of materieel bijdraagt aan de activiteiten van de
sponsor in ruil voor de mogelijkheid om publicatie te krijgen rond de activiteit(en) van de sponsor.
Stichting:
Rechtspersoon met een bepaald eigen vermogen en een zeker doel.
Structuurfonds:
EUfonds dat programma’s financiert die tot doel hebben de ongelijkheid tussen regio’s te verminderen.
Subsidiabele kosten:
Kosten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie.
Subsidie:
Aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de
aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Er hoeft geen rente
betaald te worden en de toegekende bedragen hoeven niet te worden terugbetaald zolang aan de bepalingen van
de subsidie wordt tegemoetgekomen.
Subsidieaanvraag:
Officieel verzoek tot subsidie. De aanvraag bevat tevens een activiteitenplan en een begroting.
Subsidiebedrag:
Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald, onder verrekening van de betaalde
voorschotten. Het bedrag wordt binnen vier weken na subsidievaststelling betaald, tenzij bij wettelijk voorschrift
anders is bepaald.
Subsidiebeleid:
Beleid ten aanzien van proces en verdeling van subsidiegelden.
Subsidiegelden:
Gelden die worden verstrekt uit het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Subsidiemanagement:
Onderzoek of een project in aanmerking komt voor een subsidieregeling.
Subsidiënt:
Degene die de subsidie verleent.
Subsidieplafond:
Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies
krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.
Subsidieproces:
Proces tussen aanvraag en uitbetaling van een subsidie.
Subsidieprogramma:
Een verzameling van subsidiebeschikkingen, inbegrepen budgetafspraken, welke voor een daarin bepaald
begrotingsjaar de financiële inspanning omvatten.
Subsidiëren:
Het verlenen van subsidie.
Subsidiescan:
Onderzoek welke subsidiegelden een onderneming kan verkrijgen, de hoogte en het termijn van de subsidie.
Subsidies:
Directe betaling die niet restitueerbaar en niet commercieel is, die door een openbare instelling wordt verricht aan
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een organisatie om de implementatie te ondersteunen van een project dat deel uitmaakt van een politieke strategie.
Subsidietitel:
Officiële vastlegging van recht op subsidie.
Subsidievaststelling:
Stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag overeenkomstig
zoals in de beschikking staat vermeld.
Subsidieverstrekker:
Organisatie die subsidies verstrekt.
T
Tender:
Toekenning van een subsidieaanvraag is afhankelijk van een beoordelingscommissie, deze commissie toetst welke
aanvraag het beste in aanmerking komt voor de te verstrekken subsidiegelden.
Toekenning:
Voor toekenning van subsidie dient er aan alle gestelde voorwaarden voldaan te zijn.Wie er beslist over de
toekenning van een subsidie hangt af van de organisatie waar de aanvraag is ingediend.
U
Urban II:
Gericht op de ondersteuning van innovatieve strategieën om steden en afnemende stedelijke gebieden te
regenereren (gefinancierd door EFRO).
V
VAMIL:
De willekeurige afschrijving milieu-investering biedt ondernemers een liquiditeits – en rentevoordeel op.
Ondernemers die VAMIL voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig afschrijven.
Vereniging:
Groepering, gevormd door aaneensluiting van personen ter bevordering van een gemeenschappelijk belang.
Vermogensfondsen:
Vermogensfondsen zijn fondsen die uit eigen vermogen jaarlijks geld geven aan goede doelen. Nederland telt 600
geregistreerde vermogensfondsen.
W
WBSO:
Fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur – en
ontwikkelingswerk compenseert. De WBSO kent drie faciliteiten en is een relatief laagdrempelige en generieke
technologiesubsidie.
Werven:
Via allerlei mogelijke manieren het proberen binnen halen van zoveel mogelijk subsidie.
X
Y
Z
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