Tips voor het schrijven van een projectplan
In de toelichting op de subsidieregeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context is aangegeven wat
er in ieder geval in het projectplan moet komen te staan. Deze tips kunnen helpen bij de uitwerking.
Over Inhoud, doelstellingen en doelgroep van het project:
•

•
•

•
•
•

Wat ga je doen en waarom? We willen weten hoe je in je project immaterieel erfgoed in
stedelijke omgeving stimuleert, beoefent, zichtbaar maakt, ontwikkelt en/of doorgeeft.
Vertel ook hoe het samen bezig zijn met dat immaterieel erfgoed leidt tot (nieuwe)
verbinding tussen mensen in de wijk, buurt of stad.
Beschrijf waarom en hoe het project aansluit bij de behoefte van de bewoners, deelnemers,
erfgoedbeoefenaars, (online) netwerken of andere groepen.
Beschrijf op welke manier het project een relatie heeft met de buurt, wijk of stad en
eventueel hoe het project bijdraagt aan maatschappelijke thema’s. Wordt bijvoorbeeld de
leefbaarheid vergroot of duurzaamheid bevorderd?
Vertel met wie of met welke organisatie(s) je eventueel samenwerkt en waarom je voor hun
kiest.
Beschrijf hoe je nieuwe beoefenaars of deelnemers betrekt bij je project en je immaterieel
erfgoed.
Beschrijf het concrete eindresultaat van het project.

Over Organisatorische werkwijze:
•
•
•

Beschrijf de organisatie van het project, de werkwijze en de aanpak en hoe je daarmee het
concrete eindresultaat bereikt.
Maak de taak- en rolverdeling duidelijk; wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?
Geef aan wat de planning is van het project.

Over Begroting:





Je kunt een eigen begroting indienen. Onze voorkeur gaat uit naar de modelbegroting van de
website die je als bijlage meestuurt.
De begroting moet sluitend zijn. Dat betekent dat de optelsom van uitgaven en inkomsten
nul is
Geef een overzicht van de inkomsten en uitgaven en leg daarin relatie met de activiteiten in
het projectplan.
Beschrijf in een eventuele toelichting kort de afwegingen die gemaakt zijn in de begroting en
licht posten toe waarvan je denkt dat ze verduidelijking kunnen gebruiken.
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