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Regionale Promotie Metalektro 

Looptijd : 1 februari 2018 t/m 30 juni 20211 
 

Een belangrijke doelstelling van A+O Metalektro is promotie van de sector Metalektro onder jongeren, 
zodat er voldoende nieuwe mensen de sector instromen. Het zorgen voor een positieve beeldvorming 
van de metalektrosector draagt daarin bij. Vanuit deze doelstelling ondersteunt A+O financieel 
regionale samenwerkende partijen/platforms die zich gedurende langere periode inzetten voor het 
enthousiasmeren van mensen voor de Metalektro. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
techniekevenementen, techniekwedstrijden en beurzen. 

 
Per activiteit is jaarlijks maximaal € 5.000,- beschikbaar (inclusief BTW). 

 
Voorwaarden 
• De aanvraag wordt gedaan door een samenwerking van partijen, waarvan metalektrobedrijven een 

substantieel onderdeel uitmaken; 
• Het doel van de aanvraag is techniekpromotie in de regio. In de aanvraag wordt ook het beoogde 

resultaat, effect en de mogelijke verduurzaming van de activiteiten beschreven; 
• In de aanvraag is beschreven hoe activiteiten aandacht krijgen in de (regionale) media; 
• De aanvraag beslaat een periode voor maximaal 1 jaar 
• Techniektalent.nu en/of SPT zijn niet financieel betrokken bij de aanvraag. 
• De ontwikkeling van lesmateriaal wordt alleen gehonoreerd als deze ondersteunend is aan, of 

onderdeel is van een techniekevenement; 
• Financiële ondersteuning wordt niet geboden aan: 

- Inrichting van techniek- of werklokalen of andere ‘hardware’. 
- Het opzetten of invullen van lessen of lespakketten, met uitzondering van lesmateriaal dat 

ondersteunend is aan een groter techniekevenement. 
- Internationale activiteiten. 
- Aanvragen die meerdere jaren betreffen. 
- Sponsorverzoeken. 

• Na afloop van het evenement stuurt de aanvrager een eindrapportage, waarin behaalde resultaten 
en de gerealiseerde kosten zijn opgenomen. 

 
Aanvragen 
1. Aanvragen via aanvraagformulier. De penvoerder namens het samenwerkingverband dient de 

aanvraag in bij A+O via: vergoedingen@ao-metalektro.nl, onder vermelding van Aanvraag 
Regionale Promotie Metalektro. 

2. Aanvrager voegt een projectplan inclusief begroting toe aan de aanvraag. 
3. De aanvraag wordt door A+O getoetst op de voorwaarden van de regeling. 
4. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen, op volgorde van 

binnenkomst. 
5. De aanvrager ontvangt bij een volledige aanvraag binnen 2 weken na indiening bericht over het al 

dan niet toekennen van de aanvraag. 
 
 
 
 
 

1 De aangevraagde activiteit is uiterlijk op 30 juni 2021 uitgevoerd. 

https://www.ao-metalektro.nl/wp-content/uploads/2019/04/Aanvraagformulier-Regionale-promotie-Metalektro.pdf
mailto:vergoedingen@ao-metalektro.nl
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(Voorlopige) uitkering subsidie 
1. Na ontvangst van de toekenningsbrief kan 80% van het totale subsidiebedrag (totale 

subsidiebedrag met een maximum van € 5.000,-) met een eerste factuur worden aangevraagd bij 
A+O. 

2. De resterende 20% wordt uitbetaald na ontvangst van een tweede factuur en na goedkeuring van 
de meegestuurde eindrapportage, waarin behaalde resultaten en budgetrealisatie worden 
toegelicht. 
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