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AUGMENTED REALITY ERVARING

www.pnoconsultants.com/nl/over-pno/augmented-pno/

Download de AR app uit een van de app stores 
voor een unieke augmented reality ervaring.

WWW.PNOCONSULTANTS.COM/NL

OVER PNO

PNO verstrekt subsidie- en innovatieadvies en start op eigen initiatief projecten die 
aansluiten op Nederlands of Europees stimuleringsbeleid. Samen met onze klanten 
en partners - van startup tot multinational, onderwijsinstellingen en universiteiten en 
overheden - leveren wij een bijdrage aan innovatieve projecten in Nederland en de EU. Of 
het nu gaat om subsidie- of fiscaal advies, een staatssteuntoets of projectontwikkeling: 
onze specialisten spannen zich altijd tot het uiterste in om voor u het beste resultaat te 
bereiken.

088 - 838 13 81

info@pnoconsultants.com

www.pnoconsultants.com/nl
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HET OPSTELLEN OF HERZIEN VAN EEN  
SUBSIDIE-INSTRUMENT

Voor het opstellen of herzien van een subsidie-instrument doorlopen wij vier stappen:

Startnotitie: Op basis van uw doelen helpt PNO u bij het maken van de fun-
damentele keuzes. Wij leggen dit advies vast in een onderbouwd voorstel 
dat u kunt gebruiken voor de interne afstemming.

Opstellen: Wij ontwikkelen het instrument binnen de wettelijke kaders, 
zoals de Algemene subsidieverordening en het staatssteunverbod. Na de 
bespreking van het concept leveren wij binnen uw planning een definitieve 
regeling op met een toelichting. 

Communicatie en afstemming: Tijdens het besluitvormingstraject kunnen 
wij de inhoudelijke afstemming met bijvoorbeeld uw juridische en financiële 
diensten verzorgen. Ook ondersteunen wij u bij de benodigde voordrachten 
aan het college van B&W of gemeenteraad.

Gereedmaken: Een pagina op uw website, aanvraagformulieren, een beoor-
delingsformulier, een checklist: al het praktische informatiemateriaal dat 
nodig is voor bedrijven, burgers en uw ambtenaren voor de inwerkingtre-
ding van de regeling.

MAAK KENNIS MET EEN UNIEK SPECIALISME

PNO biedt een kwalitatief hoogstaande service tegen een concurrerend tarief. Van-
wege de combinatie van juridische expertise met kennis van subsidies én de thema-
gerichte sectorteams van PNO hebben wij een uniek aanbod. PNO Legal schakelt 
snel met de experts van onder meer Team Transport en Team Energie & Milieu. Zelfs 
de grotere juridische dienstverleners bieden een dergelijke gecombineerde expertise 
niet, of alleen tegen aanzienlijke tarieven.

UW BELEID EFFECTIEF STIMULEREN. 
HOE DOET U DAT?

Als u uw ambitie in een beleidsthema wilt effectueren kunnen gerichte stimule-
ringsmaatregelen daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan aardgasvrije wijken. Of 
het faciliteren van coöperatieve zonprojecten. Maar welke instrumenten kunt u 
hiervoor als gemeente inzetten? En passen die binnen de eigen Algemene subsi-
dieverordening? 

ALLEEN GERICHTE STIMULERING IS EFFECTIEF

Om een beleidsdoelstelling te verwezenlijken staan u verschillende instrumenten ter 
beschikking. Een subsidieregeling is daarvan een voorbeeld, maar ook incidentele 
subsidies, een voucherregeling of het opzetten van een fonds behoren tot de moge-
lijkheden. Welk instrument u voor welke ambitie het beste kunt inzetten hangt van 
meerdere aspecten af:
• wie zijn de betrokken actoren?
• welke marktontwikkelingen en lokale ontwikkelingen verwachten wij? 
• welke resultaten wilt u bereiken?
Als het juiste instrument wordt ingezet kan het effect uiterst krachtig zijn.  

IMPACT VAN MAATREGELEN IN DE PRAKTIJK

In onze gesprekken met gemeenten komen twee vragen regelmatig terug: 
1. Hoe kan ik met het beschikbare budget zoveel mogelijk bewoners en bedrijven 

bereiken en activeren?
2. Hoe kan ik de regeling eenvoudig houden voor aanvragers, met lage uitvoerings-

lasten én behoud van kwaliteit?
Deze twee vragen staan centraal in de aanpak door onze subsidierechtspecialisten, 
naast aandacht voor uw specifieke wensen en aandachtspunten. Om de stimule-
ringsmaatregel(en) effectief en efficiënt te maken, ondersteunt PNO u graag bij het 
hele proces: van opzet en advies tot en met de uitvoering.










