FORMAT
Projectplan Innovatieve preventieprojecten sociaal domein
Dit format kunt u gebruiken voor het maken van uw projectplan dat u
samen met het aanvraagformulier voor de subsidie Innovatieve
preventieprojecten indient.
Opdrachtformulering
(Verwoord uw projectaanvraag kort en bondig)

Doel van het project
(Wat hoopt u te hebben bereikt nadat het project is afgerond, sluit in uw beschrijving aan op één of
twee van de onderstaande inhoudelijke criteria)
 Projecten en/of activiteiten die aannemelijk bijdragen aan de toename en ontwikkeling van
vroegsignalering en/of preventie van problemen bij kwetsbare inwoners (inclusief jeugd)
waardoor zorgvragen worden voorkomen, eenvoudiger en/of korter worden.
 Projecten en/of activiteiten die bijdragen aan deskundigheidsbevordering bij partijen die een
belangrijke rol spelen binnen vroegsignalering en/of preventie.

Opdrachtomgeving
(Omschrijf de omgeving van het project. Waar wordt het project uitgevoerd? Welke stakeholders of
anderen zijn betrokken? Blijven ze het gehele project betrokken?)

Raakvlakken en scope
(Zijn er lopende initiatieven die raakvlakken hebben met uw project? Zo ja, hoe vindt er
kruisbestuiving plaats? Waar komt de scope van het project op te liggen?)

Effecten op de samenleving
(Omschrijf de te verwachten effecten van uw project. Wat zal de impact van uw projectresultaat zijn?)

Organisatiestructuur
(Hoe ziet uw projectorganisatie eruit? Wie doen er mee en wie heeft welke rol, rol opdrachtgever?)

Stappenplan project
(Omschrijf welke stappen/fasering u doorloopt en wie bij welke fasering betrokken zal worden)

Randvoorwaarden
Streep door wat niet van toepassing is:
1

De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon.

Ja/Nee

2

Het voorgestelde project wordt zonder winstoogmerk georganiseerd.

Ja/Nee

3

De activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Dalfsen in de volgende kernen:
Dalfsen/Nieuwleusen/ Lemelerveld/ Hoonhorst/Oudleusen

4

De werving voor de eventuele activiteiten gebeurt openbaar.

Ja/Nee

5

De voorgestelde activiteiten zijn niet gericht op partij politiek, godsdienst of
levensbeschouwing.

Ja/Nee

Geef een toelichting:
6

Het aangevraagde project heeft een duurzaam karakter. Het project kan na de project periode
worden gecontinueerd zonder aanvullend investeringsbudget vanuit de gemeente Dalfsen, dan
wel stopt het project.
Toelichting:

7

Het project heeft een innovatief karakter. Een vergelijkbaar project of vergelijkbare activiteiten zijn
er niet in de gemeente Dalfsen (geweest).
Toelichting:

Projectplanning
(Geef aan hoe de planning van het project eruit komt te zien)

Sturen op resultaat
(Omschrijf u hoe het projectresultaat gaat meten. Welk(e) instrument(en) gaat u gebruiken?)

Inkomsten en uitgaven
(Voeg een begroting bij met de te verwachten uitgaven en benodigde inkomsten)

Voor ondersteuning bij aanvraag van deze subsidie kunt u terecht bij: Saam Welzijn via
telefoonnummer 0529 28 21 21 of per email contact opnemen via info@saamwelzijn.nl.

