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Model eindverslag SDVA-project 
Bijlage bij Aanvraag Vaststelling subsidie 

In uw eindverslag laat u zien dat uw project klaar is. U beschrijft de uitgevoerde activiteiten 

waarvoor u subsidie krijgt. Beschrijf ook de activiteiten die door derden zijn uitgevoerd. En 

welke resultaten zijn gehaald. Uw eindverslag is ongeveer 8 tot 10 pagina’s. In dit model leest 

u welke informatie hierin moet staan.

1. Algemene informatie

U zet de volgende gegevens in het eindverslag:

• Referentienummer

• Projectnaam

• Naam aanvrager

• Naam contactpersoon

• Begin- en einddatum van uw project

2. Resultaten en doel

Per fase uit de projectperiode beschrijft u de resultaten en conclusies. U kunt hierbij

gebruikmaken van een tijd-activiteitenplan zoals u hieronder ziet.

Voorbeeld tijd-activiteitenplan 

Fase/werkpakket Activiteit Het resultaat1 Namen uitvoerders 

 1 Met resultaat bedoelen we: kennis, prototype, product, proces, methode, octrooi, publicatie en meer. Meerdere 
  resultaten per fase zijn mogelijk. 

Zijn er nog andere resultaten of successen van uw project dan u van te voren had verwacht? 

Zo ja, benoem deze ook. 

2.1 Verduurzaming 

Uw project zorgt ervoor dat de milieubelasting van uw bedrijf vermindert. Of dat uw bedrijf 

verduurzaamt. Dit vergelijken we met wat u bereikt met onderhoud of andere normale 

bedrijfsactiviteiten. 

a. Geef aan hoe uw project heeft verduurzaamd. Probeer dit zoveel mogelijk in cijfers te

laten zien.

b. Met uw project vermindert u de negatieve invloed van visserij- en

aquacultuuractiviteiten op het klimaat of milieu. Voor welke vermindering heeft u

gezorgd?

c. Heeft u een vangst- of kweekmethode ontwikkeld, die zorgt voor een duurzamere

visserij en aquacultuur? Zo ja, wat voor methode?
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d. Is uw project geslaagd? Geef een eindconclusie. De resultaten moeten een duidelijke 

relatie hebben met de doel(en) van uw project.   

 

 

3. Verloop en uitvoering project volgens planning 

U heeft een planning gemaakt voor uw project. 

 

a. Heeft u de activiteiten uitgevoerd volgens uw projectplan? Zo niet, geef aan waarom u 

uw oorspronkelijke projectplan veranderd heeft. Het gaat om verandering van de 

doelstelling, het werkplan, de fases, de projectduur of de samenwerkingspartners. Vertel 

ook wat de invloed van deze wijzigingen was op het proces en resultaat van uw project.  

b. Welke knelpunten kwam u tijdens het uitvoeren van het project tegen? Geef ook aan 

welke oplossingen u hiervoor heeft gevonden. Benoem hierbij de technische, personele 

of juridische wijzigingen. Of wijzigingen die gericht waren op de samenwerking of 

projectorganisatie.   

c. Zijn er samenwerkingspartners in uw project? Beschrijf de rol van de verschillende 

partners in de uitvoering van het project.  

 

4. Verwachtingen 

Hoe verwacht u dat het project verder gaat? Besteed in de vooruitzichten aandacht aan: 

  

• het vervolgtraject; 

• de productontwikkeling; 

• de invoering van het project; 

• overgebleven investeringen; 

• de tijd tot introductie van de producten/diensten; 

• (nieuwe) afzetmarkten; 

• marktperspectieven en omzetverwachtingen; 

• knelpunten voor introductie in de markt; 

• de invloed van het project op de organisatie. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid en 

onderzoek en ontwikkeling; 

• de terugverdientijd en levensduur van het project.  

 

Vergelijk de verwachtingen van nu met de verwachtingen op het moment van aanvraag van 

de subsidie. 

 

5. Toelichting op de verschillen in geschatte en gemaakte kosten 

Zijn er verschillen in de geschatte kosten en de gemaakte kosten? Leg deze verschillen uit. 

 

6. Communicatie 

U communiceert actief over uw project.  

 

a. Op welke manier communiceert u over uw project? En hoe zorgt u ervoor dat u een 

groot publiek bereikt? 

b. Zijn er publicaties verschenen over het project? Of hebben de media hier aandacht aan 

besteed? Zo ja, benoem de publicaties en/of artikelen en stuur deze mee als bijlage(n). 

c. Wilt u meewerken aan publicaties of bijeenkomsten van RVO?   

d. Geeft u toestemming aan RVO om informatie over de successen van uw project te 

publiceren op www.rvo.nl/volginnovatie? 

 

 
Heeft u alle vragen van elk onderdeel in dit model beantwoord? 

 




