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PROCES TOT 20 JUNI

• Check spelregels en subsidieregeling.

• Deelname webinars en advies ophalen bij partners.

• Invullen concept-projectplan (gebruik format voor het 
projectplan!).

• Feedback ophalen bij je coach op concept-projectplan.

• Uiterlijk 20 juni subsidieaanvraag indienen via subsidieloket.

https://citylab010.nl/spelregels-citylab010
https://citylab010.nl/spelregels-citylab010/subsidieregeling2020/
https://citylab010.nl/agenda/
https://citylab010.nl/partners/
https://citylab010.nl/uploads/PDF/CityLab010_Format_Projectplan_invulbaar.pdf
https://citylab010.nl/startbudget-aanvragen/


STADSJURY GEEFT 

SCORES VOOR ELK PLAN

1. Kwaliteit projectplan: resultaten haalbaar? 

artikel 14 en 17

2. Mate van vernieuwing 

artikel 15 en 18

3. Mate van maatschappelijke bijdrage 

artikel 19 en 20 t/m 25



1. KWALITEIT 

PROJECTPLAN

• In artikel 10 van de subsidieregeling staat 
wat in het projectplan hoort. Ontbreekt een 
onderdeel, dan gaat het plan niet naar de 
Stadsjury. Tip, gebruik format projetplan!

• Denk aan sluitende begroting, plan van 
aanpak, beschrijving team / project-
organisatie, draagvlak, locatie, etc. 

• Maak realistische (beoogde) resultaten.

https://citylab010.nl/uploads/PDF/CityLab010_Format_Projectplan_invulbaar.pdf


AANDACHTSPUNTEN BEGROTING

• Voorwaarde is dat in de begroting een eigen bijdrage van 
minimaal 50% van de totale kosten van het initiatief zit. Deze 
eigen bijdrage kan bestaan uit de tijd die de aanvrager erin 
investeert (uurtarief), de financiële waarde van kennis die de 
aanvrager beschikbaar stelt en het geld en/of de middelen die 
de aanvrager zelf inzet.

• Maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen.

• Denk aan onderhoudskosten die gaan ontstaan bij 
plannen in de openbare ruimte. 



Kleine break 

Veelvoorkomende 
vragen



2. MATE VAN VERNIEUWING

• Ruime definitie, check de CityLab010 
Innovatie quick scan en volg het webinar. 

• Omschrijf in het projectplan waarom het 
vernieuwend is voor Rotterdam.

https://citylab010.nl/uploads/CityLab010_Innovatie_quick_scan.pdf


3. MAATSCHAPPELIJKE 

BIJDRAGE

• Focus! Kies het thema waar plan het beste 
bij past als hoofdthema. 

• Probeer niet zoveel mogelijk thema’s er bij 
te halen. Doe dat alleen als het goed is 
uitgewerkt in het plan van aanpak (denk 
aan kwaliteit projectplan). Alleen dan kun je 
voor andere thema’s ook punten krijgen.

https://citylab010.nl/dit-zoekt-citylab010/


PROMOTIE VAN HET PLAN

• Zorg voor een goede samenvatting op de 
website, met actuele informatie en 
aantrekkelijk beeldmateriaal. De pagina 
van jouw projectplan gebruiken we in de 
media. 

• Gebruik ook onze promotiekit! Tools om je 
plan te promoten. Van banners naar 
posters tot tips voor insta.

https://citylab010.nl/promotiekit


WILDCARDS

• Past je plan bij geen enkel thema, maar 
is het wel goed voor Rotterdam? 

• Scoort je plan minimaal 1 punt voor kwaliteit 
projectplan en minimaal 1 punt voor mate 
vernieuwing? 

• Dan mogelijkheid om een Wildcard te krijgen
(maximaal 3).

• Geef in projectplan wel een hoofdthema aan. 



STADSJURY

• Bestaat uit 12 Rotterdammers.

• De stadsjury ontvangt voor de zomer  
advies van de ambtenaren en neemt na 
de zomer een definitieve besluit over alle 
scores.

• Deelt ook de Wildcards uit.

• College neemt medio oktober/november 
formeel besluit.

https://citylab010.nl/de-stadsjury/


WIE KRIJGT EEN 

STARTBUDGET?

• 3 miljoen beschikbaar.

• In rondes krijgt het beste plan per thema 
een startbudget.

• Kijk hier hoe dat in 2019 eruit zag.

https://citylab010.nl/uploads/PDF/CityLab010_scoreoverzicht_2019_DEF.pdf


Vragen? 

Neem contact op 
met je coach!


