Informatie over het aanvragen van subsidie voor een
Solidariteitsproject bij het European Solidarity Corps

Solidariteitsprojecten
BEOORDELING VAN DE AANVRAAG
In de Programmagids is alle informatie over de Solidariteitsprojecten nog eens terug te lezen:
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf
Hier vind je bijvoorbeeld:
- Blz. 60 t/m blz. 62: meer informatie over wat een Solidariteitsproject is en waar het aan moet
voldoen. Als jullie aanvraag hieraan voldoet, dan gaat jullie aanvraag naar een beoordelaar.
- Blz. 63: een lijst met criteria waarop de aanvraag beoordeeld wordt. Goed om door te nemen
voordat jullie je aanvraag daadwerkelijk indienen!
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Een aanvraag wordt op verschillende vlakken beoordeeld. Per criterium krijgt hij een heel goed (hg),
goed (g), voldoende (v) of onvoldoende (o). Aan de hand daarvan krijgen drie onderdelen een aantal
punten. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de projectaanvraag minimaal 60 punten
krijgen. Per onderdeel moet een score behaald worden van minimaal de helft van het maximum
aantal punten. Het gaat om de volgende onderdelen:
• Relevantie, grondgedachte en effect van het project (maximaal 40 punten, minimaal 20
punten om in aanmerking te kunnen komen)
• Kwaliteit van het projectontwerp (maximaal 40 punten, minimaal 20 punten om in
aanmerking te kunnen komen)
• Kwaliteit van het projectbeheer (maximaal 20 punten, minimaal 10 punten om in aanmerking
te kunnen komen)
Stel dat jullie heel goed scoren op de eerste twee onderdelen en daarmee 60 punten halen, maar het
derde onderdeel minder dan 10 punten en dus onvoldoende scoort, dan wordt jullie aanvraag alsnog
afgewezen. Daarom is het belangrijk alle onderdelen goed in te vullen.
Let op! Het beoordelen van een aanvraag is een heel proces. Nadat jullie het project hebben
ingediend voor een bepaalde deadline, duurt het daarom 3 maanden voor jullie echt kunnen starten
met jullie project. Het is niet de bedoeling dat jullie eerder beginnen, anders is (een deel van) jullie
project niet meer subsidiabel. Het is dan tenslotte al voor een deel uitgevoerd.
Voorbeeld: jullie dienen voor de deadline van 5 februari 2020 een aanvraag in. Dan horen jullie in
april of jullie aanvraag is goedgekeurd. Het project kan dan starten per 1 mei 2020 (of later, maar
niet later dan 30 september 2020).
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