Procedure Subsidieregeling veelbelovende zorg
Potentieel veelbelovende zorg sneller in het basispakket

Projectidee

Subsidieaanvraag

Aanvrager dient projectidee in
Voor deadline subsidieronde
Het voorstel bevat o.a. relevantie interventie-indicatiecombinatie, haalbaarheid, beknopte projectbeschrijving
en budgetinschatting.

Aanvrager dient subsidieaanvraag in
2 maanden na advies op het projectidee
Deze uitgewerkte aanvraag bevat o.a. volledig onderzoeksvoorstel, verdere uitwerking aanpak, complete
begroting, systematische review, intentieverklaringen
van betrokken partijen en relevante steunbetuigingen.

Toetsing projectidee door adviescommissie
Het projectidee wordt getoetst aan de criteria, waaronder veiligheid, werkzaamheid en ook relevantie en
kwaliteit.

Toetsing subsidieaanvraag
• Door externe referenten (anoniem)
• Aanvrager kan reageren op referentenrapport
•T
 weede toetsing criteria subsidieregeling door
adviescommissie
• Adviescommissie prioriteert de ingediende aanvragen

Aanvrager ontvangt advies wel/niet
indienen subsidieaanvraag
Binnen 4 maanden na indienen projectidee
Bij positief advies ontvangt aanvrager aandachtspunten
voor uitwerking van subsidieaanvraag.

Aanvrager ontvangst besluit wel/ niet honoreren
Binnen 5 maanden na indienen aanvraag.

Bij advies niet indienen
Als aanvrager tegen het advies in toch een subsidie
aanvraag wil indienen, dan moet de aanvrager dit
schriftelijk kenbaar maken binnen 6 weken na dag
tekening adviesbrief.

Indienen projectidee
4 maanden		

Advies van Adviescommissie
2 maanden		

Onderzoek

Bij Honorering
•V
 oor honorering en start project: Het Zorginstituut sluit
DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch
Belang) af met de subsidieontvanger.
•N
 a honorering, maar voor start inclusie: Positief
oordeel METC (Medisch Ethische Toetsingscommissie)
noodzakelijk binnen 12 maanden na subsidieverlening.

Indienen subsidieaanvraag
2 maanden		

Reactie
referenten
1 maand

Advies van adviescommissie
2 maanden		

Besluit
Zorginstituut

Start project
Start binnen 6 maanden na honorering subsidieaanvraag.
Monitoring via tussentijdse rapportages
• Startbijeenkomst
• Voortgangsrapportage door aanvrager
• Jaarlijkse klankbordbijeenkomst
• Jaarlijkse financiële voortgangsrapportage
Aanvrager dient eindrapportage in
Binnen 1 maand na afloop project.
Eindrapportage bevat onderzoeksgegevens over (kosten)
effectiviteit van de interventie-indicatiecombinatie
en systematische review van de literatuur.
Beoordeling & Standpunt Zorginstituut
Binnen 6 maanden na ontvangst eindrapportage.
Beoordeling stand wetenschap en praktijk en
(kosten)effectiviteit.

Zorginstituut Nederland voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.
Zij worden bijgestaan door een onafhankelijke adviescommissie.
Meer informatie & tijdspad subsidierondes: www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg

