Tips voor het schrijven van een projectplan
In de toelichting op de subsidieregeling Immaterieel erfgoed is aangegeven wat er in ieder geval in
het projectplan moet komen te staan. Deze tips kunnen helpen bij de uitwerking.

Aanleiding – waarom is dit project van belang?
Geef aan wat de aanleiding is van het project. Waarom is het van belang dat dit project nu wordt
uitgevoerd voor deze doelgroep?
Beschrijving van het project – wat ga je (gaan de deelnemers) doen?
Geef een inhoudelijke beschrijving van het project. Maak duidelijk hoe wordt gewerkt aan het
eigentijds maken of houden van de beoefening van het immaterieel erfgoed. Beschrijf waarin het
project zich onderscheidt van wat je al doet. En geef aan waarom deze vorm zorgt voor het
ontwikkelen en doorgeven van jouw immaterieel erfgoed.
Let op: het Fonds kan geen activiteiten ondersteunen die al worden uitgevoerd.
Doelstelling en beoogde resultaten
Formuleer de doelstelling(en) helder in één of twee zinnen en geef aan hoe ze gerealiseerd gaan
worden. Met andere woorden: beschrijf het concrete eindresultaat van het project.
Doelgroep
Geef aan wie de doelgroep is. Beschrijf eventueel de manier waarop je nieuwe beoefenaars aantrekt.
En waarom je project aansluit bij de behoefte van de erfgoedbeoefenaars en/of de
erfgoedgemeenschap.
Organisatie: werkwijze en planning
Neem een tijdsplanning op van het project en benoem welke activiteiten je organiseert. Het is niet
nodig om per dag te beschrijven wat er gebeurt, maar de fasering van het project moet duidelijk zijn.
Beschrijf de taak- en rolverdeling tussen de verschillende deelnemers. Licht eventueel toe hoe de
deelnemers of de organisatie begeleid worden (door professionals) in het proces.
Toelichting op de begroting
Geef een overzicht van de inkomsten en uitgaven en maak een verbinding met de activiteiten in het
projectplan. Beschrijf in de toelichting kort de afwegingen die gemaakt zijn in de begroting en licht
posten toe waarvan je denkt dat ze verduidelijking kunnen gebruiken.
Eventuele samenwerking
Beschrijf een mogelijke samenwerking en motiveer je keuze voor de samenwerkingspartners. Wie
betrek je bij de organisatie om het project zo mogelijk te verstevigen.
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