Promoot de techniek! (PT)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2022*
Enthousiasmeer jong en oud voor de techniek
Promoot jij samen met andere partijen de techniek in jouw regio? Een belangrijke
doelstelling van A+O Metalektro is promotie van de sector. Met deze regeling ondersteunen
we regionale activiteiten om techniek in de schijnwerpers te zetten. Zodat jongeren, maar
ook volwassenen kennismaken met techniek en op termijn kiezen voor een baan in de
technische sector.
Aanbod A+O
A+O biedt een vergoeding van maximaal €3.000,- (inclusief btw) aan regionale
samenwerkende partijen of platforms die zich samen met bij A+O aangesloten bedrijven
inzetten om mensen enthousiast te maken voor de techniek. Denk aan promotie-events
zoals techniekevenementen, techniekwedstrijden of beurzen.
Voor wie?
Voor samenwerkende partijen in de regio. Bij voorkeur maken metalektrobedrijven
aantoonbaar onderdeel uit van de samenwerking.
Voorwaarden
• De activiteit is gericht op algemene techniekpromotie en niet op het genereren van
instroom in de eigen organisatie;
• Aanvraag wordt voorafgaand aan de start van het evenement/de promotionele
activiteit ingediend;
• Aanvragen kunnen worden ingediend zolang budget beschikbaar is en vinden plaats
gedurende de looptijd van de regeling;
• De aanvraag wordt gedaan door een samenwerking van partijen. Bij voorkeur maken
metalektrobedrijven aantoonbaar onderdeel uit van de samenwerking;
• Het doel van de aanvraag is techniekpromotie in de regio. Bij de aanvraag wordt een
projectplan ingediend. Hierin staat beschreven:
o welke activiteiten er worden uitgevoerd en door wie;
o wat de kosten zijn van de activiteiten en welke partijen hieraan bijdragen;
o hoeveel personen er bereikt worden;
o de manier waarop activiteiten aandacht krijgen in de (regionale) media;
o duur van de activiteiten (maximale periode is 1 jaar).
•

Er mag geen sprake zijn van dubbel financiering. Dit houdt in eenzelfde activiteit niet
tweemaal wordt gefinancierd.
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De ontwikkeling van promotiemateriaal wordt alleen gehonoreerd als deze ondersteunend is
aan, of onderdeel is van een techniekevenement;
Het ontwikkeld materiaal is beschikbaar voor A+O-Metalektro en kan gedeeld worden met
de sector;
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 materiaal dat
ondersteunend is aan een groter techniekevenement;
Internationale activiteiten;
Aanvragen die meerdere jaren betreffen;
Sponsorverzoeken.
Na afloop van het evenement stuurt de aanvrager een verslag op, waarin behaalde
resultaten en de gerealiseerde kosten zijn opgenomen.

In externe uitingen wordt aangeven dat A+O Metalektro meefinanciert aan het
event.

Aanvragen
1. Aanvragen via Mijn A+O door de penvoerder van het samenwerkingsverband.
2. De aanvraag wordt door A+O getoetst op de voorwaarden van de regeling.
3. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen, op volgorde van
binnenkomst.

Declareren
1. Na afronding van de activiteit via Mijn A+O
2. Upload het eindverslag
3. Het subsidiebedrag wordt na goedkeuring van het eindverslag en de declaratie uitbetaald.
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