Aanvraagformat:
Stimuleringsregeling stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners 2018

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager volgens KvK:
KvK nummer:
Deelnemers samenwerkingsverband:
Contactpersoon:
Functie contractpersoon:
Tel + e-mail contactpersoon:
Adres:
Postcode + plaats:
Indien afwijkend:

Postadres contactpersoon:
Postcode + plaats:
Bankrekeningnummer (IBAN):
Ten naamstelling bankrekeningnummer:

Project
Naam van het project:

Datum indiening bij SSFH:
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Projectbeschrijving
1 Geef een analyse van de situatie en de knelpunten:

2 Beschrijf de gekozen oplossingsrichting:

3 Hoe sluit het project aan bij ten minste één van de
genoemde terreinen:

4 Beschrijving de uit te voeren activiteiten en/of te ontwikkelen producten (zo SMART mogelijk);

5 Wat is er innovatief/vernieuwend aan het project?

6 Wat zijn de beoogde resultaten en/of producten?
En hoe wordt het resultaat gemeten?

7 Wat is de toegevoegde waarde van het project in de regio?

8 Hoe worden de resultaten overgedragen en/of gedeeld
met andere huisartsenorganisaties en opleidingen?

9 Hoe vindt na afloop van het project borging plaats in
de regio?

10 Geef een gedetailleerde begroting/kostenraming
van het project en de eigen investering daarin1,
zie Excelformat.
11 Tijdpad: wat is de beoogde start- en afrondingsdatum
van het project2?

Het ingevulde aanvraagformat kunt u samen met het financiële format, eventueel aangevuld met een bijlage, mailen aan info @ssfh.nl.

1
2

Scholings- en verletkosten en productieverlies van medewerkers worden niet gefinancierd binnen de Stimuleringsregeling.
Wel de interne uren die betrekking hebben op de ontwikkeling en implementatie van de innovatieve aanpak met een maximum van € 50,- per uur.
De projectactiviteiten zijn op het moment van de aanvraag nog niet gestart. De belangrijkste projectresultaten worden binnen één jaar bereikt.

Pagina 2 | Aanvraagformat Stimuleringsregeling stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners 2018

Model begroting:
Stimuleringsregeling stageplaatsen doktersassistenten en praktijkondersteuners 2018
Code voor SSFH
Datum
Projectaanvrager
Projectnaam

Omschrijving activiteiten

aantal uren

uurtarief

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

Totaal

Omschrijving activiteiten

150,00
aantal uren

uurtarief = 50

Totaal

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

Totaal

Out of pocket-kosten/inkoop

Totaal

200,00
aantal

prijs

Totaal

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

1

50.00

50,00

Totaal

Totale kosten project

200,00

€ 1,500,000.00

Scholings- en verletkosten en productieverlies van medewerkers worden niet gefinancierd binnen de stimuleringsregeling. Wel de interne
uren die betrekking hebben op de ontwikkeling en implementatie van de innovatieve aanpak, met een maximum van € 50,- per uur.
NB: een post als onvoorzien is niet te subsidiëren.

Bijdrage SSFH is 50% met een max. van € 25.000
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€ 1,500,000.00

