
Begrotingsformat hbo-postdoc, indieningsronde september 2021

Toelichting bij het begrotingsformat

Handleiding voor het invullen van de begroting
In kolom A vult u de naam van de postdoc in.

Let op
De totaalbedragen en de bedragen voor cofinanciering zijn inclusief het onderwijsdeel van de postdoc-aanstelling.

Handleiding voor het invullen van de realisatie

Invulvelden arceren:
WAAR

invulveld

WAAR

N.B. Invulvelden zijn geel:

De begroting en de eventuele eindrapportage dienen in Excel in dit begrotingsformat digitaal aangeleverd te worden.

De in te vullen velden in dit document zijn geel gearceerd. Deze arcering kunt u hieronder in- en uitschakelen door in het hokje te klikken.

In het tabblad Begroting vult u de gegevens in over de aanstelling van de postdoc. U vult alleen de naam van de hogeschool in, de naam van de postdoc, de 
salarisschaal, het aantal fte en het bedrag voor materiële kosten. De overige informatie wordt automatisch ingevuld.

In kolom C vult u de salarisschaal in. De cao hbo is van toepassing. U kunt kiezen uit schaal 10, 11, 12 en 13. 
In kolom B vult u het aantal fte per jaar in. U kunt hier kiezen voor minimaal 0,8 en maximaal 1,0. 

Alle overige gegevens, waaronder de subsidiebedragen, worden automatisch voor u ingevuld.

In kolom D vult u de materiële kosten in voor de gehele looptijd. Deze kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen en worden voor maximaal € 5.000 gesubsidieerd. 
Hieronder vallen verbruik van materialen, hulpmiddelen, prototypes, testopstellingen, publicatiekosten, congresbezoek en overige kosten zoals dienstreizen.

De loonkosten voor 2 jaar worden automatisch berekend in kolom E op basis van de Handleiding Overheidstarieven 2017. Er vindt in deze berekening geen 
inflatiecorrectie plaats.

Na afloop van het traject vult u in kolom B, C en D de gevraagde gegevens in. Alle overige gegevens worden automatisch voor u ingevuld. Daarbij geldt dat de 
subsidie niet hoger wordt vastgesteld dan op de begrote bedragen. Bovendien bedraagt de subsidie ten hoogste 50% van de totale kosten.
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Bijlage 2: Goedgekeurde begroting
WAAR

Hogeschool
Call
Dossiernummer
Budgetnummer

A B C D E
Naam postdoc fte per jaar Schaal Materiële kosten Loonkosten
Naam postdoc -€   

A B C D E
Naam postdoc fte per jaar Schaal Materiële kosten Loonkosten
Naam postdoc -€   

Kostensoort Totale kosten Cofinanciering Subsidie
Loonkosten -€   -€   -€   
Materiële kosten -€   -€   -€   
Totaal -€   -€   -€   

Kostensoort Totale kosten Cofinanciering Subsidie
Loonkosten -€   -€   -€   
Materiële kosten -€   -€   -€   
Totaal -€   -€   -€   

In te vullen door Regieorgaan SIA:

paraaf akkoord: paraaf akkoord:

N. Karaoglan M. van Altena
Medewerker bedrijfsvoering Businesscontroller
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Samenvattend overzicht
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Naam aanvragende hogeschool

Realisatie

Begroting

Realisatie
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