Aanvraag subsidie
samenwerking
ParkinsonNEXT
Opsturen naar: info@parkinson.nl
Wat goed dat je ervaringsdeskundigen, zoals mensen met parkinson of naasten, wilt betrekken bij
jouw project. In dit formulier vragen we je een aantal vragen te beantwoorden zodat wij de juiste
informatie hebben om jouw aanvraag voor dit ‘inclusie-project’ te verwerken.
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan eventuele subsidiëring vanuit ParkinsonNL:
• Graag ontvangen wij de officiële subsidieaanvraag van de financier van het overkoepelende
project, als bijlage bij deze aanvraag voor subsidie van samenwerking met ParkinsonNEXT.
• Bij toekenning vragen we je een ParkinsonNL subsidieacceptatieformulier (SAF) in te vullen.
Deze verstrekken wij na toekenning van je aanvraag.
• Na de inclusieperiode verwachten wij een korte eindrapportage van het verloop van de inclusie.
Hiervoor is een format beschikbaar op onze website, zie: formulier Eindrapportage Subsidie
Samenwerking ParkinsonNEXT.
• Na afronding van het overkoepelende, totale project ontvangen wij graag het eindverslag, zoals
dat verstrekt is aan de financier van het overkoepelende project.
We wijzen je graag op onze algemene subsidievoorwaarden en privacyverklaring.

1. Gegevens aanvrager:
Naam:
Functie binnen inclusieproject:
Organisatie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Rekeningnummer organisatie:
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2. Titel van het overkoepelende project

3. Start- en einddata
Startdatum overkoepelende project:
Einddatum overkoepelende project:
Geschatte startdatum inclusieproject:
Geschatte datum afronding inclusieproject:

4. Over het inclusieproject
Achtergrond en rationaal

Opzet (incl. aantal en karakteristieken van de te includeren deelnemers)

Wat wordt er van de deelnemers verwacht?

Op welke wijze voorziet de onderzoeksvraag in een zorgbehoefte die speelt onder patiënten,
mantelzorgers of zorgverleners of lost het een actueel probleem in de zorg op?
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5. Belang van samenwerking met ParkinsonNEXT
Beschrijf kort waarom de samenwerking met ParkinsonNEXT belangrijk is voor het slagen van jouw
project.

6. Offerte ParkinsonNEXT
Graag de offerte van ParkinsonNEXT, m.b.t. de benodigde dienstverlening voor dit inclusie-project,
als bijlage meesturen met dit aanvraagformulier.

7. Subsidieaanvraag overkoepelende project
Graag de officiële subsidieaanvraag van het overkoepelende project, ten behoeve waarvan de
ParkinsonNEXT dienst wordt ingezet, als bijlage meesturen met dit aanvraagformulier.
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