STAPPENPLAN AANVRAGEN
POP3-SUBSIDIE
PROVINCIE UTRECHT 2019

De subsidie is beschikbaar voor
Utrechtse agrariërs om te kunnen
vernieuwen, verduurzamen en
innoveren. Met als doel een
leefbaar, kwalitatief en
concurrerend platteland.
Meer informatie:
provincie-utrecht.nl/POP3
Aanvraag indienen:
pop3-webportal.nl

MAAK EEN PROJECTPLAN
EN BEGROTING
Op provincie-utrecht.nl/POP3 staan
documenten voor het indienen van een
projectaanvraag. Deze moet je gebruiken om
tot een goed projectplan te komen. Let op:
iedere openstelling heeft een eigen format
voor een projectplan en begroting.
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Vanaf het moment van indienen via pop3-webportal.nl
kun je, na de ontvangstbevestiging, op eigen risico
en rekening al starten met je project, mits je de
startdatum in je aanvraag hebt aangegeven.

TOETSING
De provincie Utrecht toetst de
aanvraag op compleetheid
en geschiktheid.
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WIJZIGINGSVERZOEK
Zijn er veranderingen in het project
ten opzichte van het projectplan?
Dan moet je via pop3-webportal.nl
een wijzigingsverzoek indienen.

AFRONDING PROJECT
Binnen 13 weken na afronding van het
project dien je een vaststellingsverzoek
in met daarbij een eindverslag.

TOETSING INHOUD EN KWALITEIT
Een onafhankelijke adviescommissie toetst de
aanvraag op inhoud en kwaliteit. Daaruit volgt een
rangschikking van projecten. Alleen de projecten
met de hoogste scores komen in aanmerking voor
een subsidie.
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FINANCIËLE TOETSING
De provincie Utrecht doet een financieeltechnische toets voor de aanvragen die
binnen het subsidiebudget vallen. Er kunnen
aanvullende financieel-technische vragen
worden gesteld.
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GO/NO GO
Binnen 22 weken na de sluiting
van de openstelling ontvang je een
positieve of negatieve beschikking.

POP3 MAKELAARS
Bart Soldaat (06 21292979) en
Paulien Keijzer (06 15411655)
staan voor je klaar om je te helpen
bij jouw aanvraag.
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PROJECT AANVRAAG INDIENEN
Dit kan voor:
• Kennisoverdracht
van 27-05-2019 9.00u tot 05-07-2019 17.00u
• Samenwerking voor innovaties
van 27-05-2019 9.00u tot 26-07-2019 17.00u
• Fysieke investeringen
van 27-05-2019 9.00u tot 26-08-2019 17.00u
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• Kennisoverdracht
• Samenwerking voor innovaties
• Fysieke investeringen

INFORMEER JEZELF
• Uitleg over de subsidieregeling: provincie-utrecht.nl/POP3.
• Kom langs bij een informatiebijeenkomst. Kijk voor meer
informatie op bovenstaande website.
• Zorg dat je beschikt over een eHerkenningmiddel met
betrouwbaarheidsniveau 2+, kijk voor meer informatie op
pop3-webportal.nl.
• Vragen over de subsidieregeling: subsidies@provincie-utrecht.nl,
030 258 91 11.
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Op 27 mei 2019 stelt de provincie
Utrecht, namens Europa, in het
kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) drie
nieuwe subsidieregelingen open:
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RVO CONTROLEERT DE AANVRAGEN
RVO.nl is het wettelijk betaalorgaan van POP3.
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STARTGESPREK MET PROVINCIE UTRECHT
In het startgesprek krijg je een toelichting op de
voorwaarden die bij de subsidie horen, inclusief tips
en tricks over de subsidie in relatie tot de uitvoering
van het project en de financiële administratie. Ook de
spelregels voor communicatie komen aan de orde.
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JAARLIJKSE VOORTGANGSRAPPORTAGE
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Na afloop van elk projectjaar dien je een voortgangsrapportage in via pop3-webportal.nl. Dan kun je ook
een deelbetalingsverzoek indienen voor de gemaakte
en betaalde kosten.

versie: 8 april 2019

