
Meer weten?

Over de subsidieregeling of de experts  
of ben je je inloggegevens kwijt? 
Bel de Subsidie Helpdesk 070 7630038 
(ma t/m do van 9.00-16.00 uur en 
vr van 9.00-12.00 uur). 
Of mail naar subsidies@aeno.nl

aeno.nl/subsidies
         

februari 2020

Experts

Wil je gebruik maken van een expert die 
jou helpt om een goed project op te zetten? 
Neem dan contact op met de Subsdie Helpdesk 
070 7630038 of stuur een mail naar 
subsidies@aeno.nl.

Wie kunnen subsidie 
aanvragen?

Gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties kunnen sowieso 
subsidie aanvragen. Daarnaast kunnen organisaties subsidie 
aanvragen, die gemeentelijke taken uitoefenen of die op grond 
van de wet verplicht zijn opgericht, zoals omgevingsdiensten 
en veiligheidsregio’s. Voor alle organisaties geldt dat ze de CAO 
Gemeenten moeten toepassen. Gemeenschappelijke regelingen 
moeten voor minimaal 75% uit gemeenten bestaan.

Maximum aantal 
subsidieaanvragen?

Het maximum aantal toegekende subsidies is afhankelijk van 
het aantal fte van je organisatie.

Fte klasse Projecten nieuw Projecten nieuw 
   voor gemeente voor sector

0-100 2 2
101-500 3 3
501-1000 4 4
1001-3500 5 5
> 3500 6 6

Gemeenten en ambtelijke fusies worden ingedeeld naar hun 
werkelijke fte-omvang. Alle overige organisaties zijn ingedeeld 
in de kleinste fte-klasse.

Mooi 
projectidee?

A&O fonds 

Gemeenten 

helpt je verder!



Nieuw in 2020

• Nu ook experts die helpen bij het opzetten van je project
• Vooraf duidelijk of je wel of geen subsidie krijgt
• Minder regels = sneller proces

Hoe kunnen we 
je verder brengen?

Een wendbare organisatie met wendbare medewerkers, 
dat is noodzakelijk om je taken als gemeente goed te kunnen  
uitoefenen. Wil jouw gemeente ook aan de slag met een project 
om de wendbaarheid van de medewerkers te vergroten?

A&O fonds Gemeenten helpt je verder

• Met experts, die jou helpen om een goed project op te zetten.
• Met een financiële tegemoetkoming.

Er is één stimuleringsregeling met 
twee financiële varianten

1. Voor projecten die nieuw zijn voor de gemeente, maar niet  
 voor de gemeentelijke sector kan je subsidie krijgen voor  
 25% van de begrote kosten, met een maximum van € 15.000,-.
2. Voor projecten die nieuw zijn voor de gemeentelijke sector 
 kan je subsidie krijgen voor 50% van de begrote kosten, 
 met een maximum van € 50.000,-.

“De financiële ondersteuning van A&O fonds Gemeenten zorgde écht 
voor draagvlak voor het projectplan binnen onze gemeente!”

“Ik vond het super om  een workshop 
te geven over ons project.”

Financiële 
tegemoetkoming

Inhoudelijke voorwaarden

• Je project vergroot de wendbaarheid van organisatie 
 en medewerkers.
• Het project levert deelbare resultaten op.

Administratieve voorwaarden

• Je vraagt de subsidie vooraf aan.
• Het project gaat naast eventueel onderzoek vooral over 
 implementatie en experimenten.
• Het project is van toepassing op minimaal 8 medewerkers.
• Aanleiding, doel en activiteiten zijn duidelijk en logisch met   
 elkaar verbonden. Een projectplan helpt ons bij de beoordeling.
• Het project duurt maximaal 2 jaar.
• De gegevens van de projectleider worden gedeeld via aeno.nl.
• Informatie over het project wordt gedeeld via aeno.nl.
• Is je project nieuw voor de gemeentelijke sector, dan onderhoud 
 je tijdens de looptijd van het project contact met A&O fonds   
 Gemeenten.

Financiële voorwaarden

• Je krijgt subsidie voor interne en externe kosten.
• De minimale projectkosten zijn € 1.000,-.
• Je hebt een inzichtelijke begroting.
• Je dient eventuele offertes van externen in.
• Voor de interne kosten lever je salarisstroken en een uren-
 inschatting in.
• Interne kosten worden vergoed naar schaal en periodiek van 
 de start van het project.
• Interne kosten worden berekend naar de uurloontabel A&O fonds 
 Gemeenten.
• Het subsidiebedrag dat bij aanvraag voorlopig wordt toegekend,  
 is het maximumbedrag dat na declaratie wordt uitgekeerd.

Declaratie

• De declaratie dien je binnen 8 weken na afloop van het project in.
• Je levert een inhoudelijke evaluatie, inclusief eventuele producten in.
• Je geeft inzicht in de gerealiseerde kosten, door:
 - tijdregistratie interne medewerkers
 - facturen externen.
• Je dient een prestatieverklaring in.

Extra informatie en documenten vind je op 
aeno.nl/subsidies. 

Vraag subsidie aan op aeno.stratechlive.nl.
Jouw inlogbeheerder (meestal van HR) 
weet hoe dat moet.


