VEELGESTELDE
VRAGEN
SOL werkt samen met branches, regionale samenwerkingsverbanden en
bedrijven in de levensmiddelenindustrie.

Hoe wordt mijn plan getoetst en waarop?
Er wordt onder andere getoetst of de betreﬀende
leverancier al is meegenomen in de marktconformiteitseisen. Vervolgens ook hoe het
projectplan zich verhoudt tot de aanvraag
(relevantie) en tot het totaalbudget (ﬁnancieel).
Alle activiteiten moeten aansluiten op de aanvraag.

Welke kosten zijn niet subsidiabel?
Wettelijk verplichte kosten zijn niet subsidiabel.
Denk aan een PMO, EHBO-cursus, BHV-cursus,
etc. Een health check kan eventueel wel, mits het
meer behelst dan hetgeen minimaal wettelijk
verplicht is.

Op welke kosten kan ik rekenen?
SOL brengt een vergoeding in rekening als bijdrage
in de kosten voor o.a. de projectuitvoering,
verantwoording, accountantscontrole, webportal
voor administratie en communicatie. Voorafgaand
aan de samenwerking zijn deze kosten inzichtelijk
en bekend bij beide partijen.

Binnen welke thema's moet mijn project
vallen?
Om te voldoen aan de voorwaarden moet je
project binnen één (of meerdere) van deze vier
thema’s vallen: Vitaliteit, Goed werkgeverschap,
Leven lang ontwikkelen of Eigen Regie.

*Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld
echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
De subsidieregeling vanuit het Ministerie van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid is leidend.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor mijn
project?
Conform de Regeling bedraagt de subsidie voor
activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid
50% van de gemaakte kosten.

Tot wanneer kan ik mijn project indienen?
De projectperiode loopt conform de beschikking
van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Dit betekent dat activiteiten die voldoen aan de
richtlijnen en uitgevoerd zijn in deze periode voor
subsidie in aanmerking kunnen komen.

Waar en hoe kan ik mijn project indienen?
Een projectvraag of -aanvraag kan per e-mail
ingediend worden via ﬁt2030@sol-online.nl.

DE PROJECTCHECK
Start

Valt het bedrijf onder de
Levensmiddelenindustrie?
Ja
Vallen de activiteiten
binnen onze aanvraag?
Ja
Vallen de activiteiten onder
het deel oﬀerteprocedure
of is het uren x tarief?

X
Oﬀerteprocedure

Leverancier al meegenomen
en goedgekeurd?

Uren X tarief

Alleen uren meenemen,
geen reiskosten etc.

