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A. ALGEMEEN
A1. Voorwaarden voor subsidiëring


Stichting MS Research beoogt die researchprojecten te ondersteunen die aan de hoogste
kwaliteitseisen voldoen.



De Stichting financiert onderzoeksprojecten bij Nederlandse onderzoeksinstellingen waarbij er
sprake is van een samenwerking met het bedrijfsleven. Projecten worden verwacht 1 tot maximaal
3 jaar te duren voor een totaal projectbudget van € 200.000,-. Het project wordt gefinancierd uit
publiek-private samenwerking (PPS)-toeslag (voorheen TKI-toeslag), eigen bijdragen
deelnemende partijen en eventueel een aanvulling van Stichting MS Research. Een totaal project
budget van meer dan € 200.000,- is mogelijk in overleg met Stichting MS Research. De Stichting
draagt per project echter maximaal € 100.000,- bij uit eigen gelden.



Een deel van de projectkosten wordt bekostigd uit PPS-gelden van Topconsortium Kennis &
Innovatie (TKI) van de topsector Life Sciences & Health (LSH) die beschikbaar gesteld zijn aan
Stichting MS Research. Het maximale percentage in te zetten PPS-toeslag is afhankelijk van het
type onderzoek (fundamenteel onderzoek max. 75%, industrieel onderzoek max. 50% en
experimentele ontwikkeling max. 25%). Definities van de gehanteerde onderzoek categorieën:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/definities/definitiespps-toeslag-onderzoek-en-innovatie



Subsidies Publiek-Private Samenwerking dienen naast de voorwaarden beschreven in dit
document, tevens te voldoen aan de voorwaarden van de PPS-toeslag regeling.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
 PPS-toeslag regeling (hoofdstuk 3)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2017-02-04#Hoofdstuk3
 Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024796/2016-07-01



Mocht een voorwaarde gesteld door Stichting MS Research in strijd zijn met de PPS-toeslag
regeling, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.



Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke samenwerking1 tussen een onderzoeksinstituut en
ten minste één bedrijf of onderneming. Het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico
uitgevoerd. Deelnemende partijen tekenen een samenwerkingsovereenkomst waarin zaken over
private bijdragen en afspraken m.b.t. intellectuele eigendomsrechten (IP) staan vermeld.
1

Daadwerkelijke samenwerking: samenwerking tussen ten minste 2 onafhankelijke partijen om kennis of
technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een taakverdeling te
bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject bepalen, bijdragen aan de
tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen. Eén of meer partijen kunnen de volledige
kosten van het project dragen en zodoende de andere partijen bevrijden van de aan het project verbonden
financiële risico’s.



Verplichte eigen bijdrage voor alle deelnemende partijen, ‘in cash’ (geld) en/of ‘in kind’
(personeel/materiaal):
- Minimale bijdrage voor een bedrijf is 15% van de totale projectkosten. In geval van grootbedrijf
dient 2/3 hiervan (10% totale projectkosten) in cash te zijn.
- Minimale bijdrage voor een onderzoeksinstituut is 10% van de totale projectkosten.



Het project dient te starten voor 1 januari 2018 en dient voor 31 december 2021 te zijn afgerond.
Een project is afgerond na ontvangst én goedkeuring van de wetenschappelijke en financiële
eindrapportages.
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Het onderwerp van het project dient aan te sluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019
van Health~Holland te vinden op:
https://msresearch.nl/sites/msresearch.nl/files/files/knowledge-innovation-agenda-2016-2019health-holland-pro-motion_final.pdf



Toekenning van de subsidie geschiedt in termijnen van één jaar. Toekenning van het tweede en
eventuele derde termijn vindt plaats behoudens een mogelijk negatief advies van de
Wetenschappelijke Raad en behoudens calamiteiten in het inkomstenniveau van Stichting MS
Research.

 De aanvrager (projectleider) draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderzoek en is
inhoudelijk het aanspreekpunt voor het project. Uitsluitend gepromoveerde projectleiders verbonden
aan een Nederlands onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag bij de Stichting indienen.
 Indien voor het project of voor onderdelen ervan ook bij een andere instantie financiële steun is
gevraagd, dan dient Stichting MS Research daarvan vooraf of terstond in kennis te worden gesteld.
Indien dit het geval is dan beziet Stichting MS Research in overleg met de betreffende instantie(s)
op welke wijze het project wordt gefinancierd.
 Stichting MS Research financiert geen onderzoek samen met fondsenwervende instellingen zonder
CBF keurmerk. De Stichting behoudt zich te allen tijde het recht om financiering samen met andere
partijen te heroverwegen.
 Het consortium heeft voor de ingediende projecten geen publieke subsidies ontvangen (denk aan
de EU (EFRO, Interreg), NWO, ZonMw, TNO, STW of de Stichting LSH-TKI (bijvoorbeeld FESmiddelen).
 Projectleiders en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van het project,
zullen geen fondsen aannemen van, dan wel werven voor instanties in Nederland zonder CBFkeurmerk, voor zover deze instanties actief zijn op de aandachtsgebieden, in ruime zin, van Stichting
MS Research. In geval van twijfel dient vooraf contact opgenomen te worden met de Directeur van
Stichting MS Research.
 Correspondentie met betrekking tot een aangevraagd of toegekend project moet worden gevoerd
onder verwijzing naar het door de Stichting toegekende projectnummer.
 Stichting MS Research behoudt zich het recht voor om onderzoek te verrichten, dan wel te laten
verrichten bij de subsidie ontvangende instelling naar de wijze van besteding van de uitgekeerde
subsidiegelden.
A2. Proefdieren en patiëntenstudies
Een voorwaarde voor subsidiëring door Stichting MS Research is dat het ontvangende instituut over
alle wettelijk of anderszins vereiste vergunningen en faciliteiten beschikt die nodig zijn voor de
uitvoering van het onderzoeksprogramma. Onder vergunningen wordt hierbij ook een goedkeuring van
de medisch ethische toetsingscommissie (METC) of dierexperimenten commissie (DEC) verstaan,
indien van toepassing voor de betreffende onderzoekslijn. Een kopie van de METC en/of DEC
goedkeuring dient aan Stichting MS Research overlegd te worden voordat het project van start gaat.
Als aan bovengenoemde voorwaarden niet kan worden voldaan, vervalt de toegekende subsidie voor
de betreffende onderzoekslijn.
Stichting MS Research streeft ernaar om het gebruik van dierproeven tot een minimum te beperken.
Om deze reden dienen aanvragen voor projecten waarin dierproeven worden gebruikt, vergezeld te
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gaan van een addendum waarin wordt gemotiveerd waarom het onderzoek niet zonder dieren, met
een lagere diersoort of met minder ongerief voor de dieren uitgevoerd kan worden. Deze motivatie
wordt beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van de Stichting.
De subsidieontvanger vrijwaart Stichting MS Research voor aanspraken van derden ter zake van alle
schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte activiteiten en de daarmee samenhangende
verspreide publicaties, alsmede verrichte handelingen in relatie tot het gesubsidieerde onderzoek.
Stichting MS Research gaat er derhalve vanuit dat de aanvrager zorg draagt voor het afsluiten van de
daartoe geëigende verzekering door het instituut waar het onderzoek plaatsvindt.
Na goedkeuring dient in bepaalde gevallen, op verzoek van de Stichting, een voor het algemene
publiek begrijpelijke tekst te worden aangeleverd, waarin wordt toegelicht waarom het onderzoek op
deze wijze moet worden verricht en wat het bijdraagt aan de vorderingen binnen het MS-onderzoek.
A3. Start van het project en personele zaken
A3.1 Werving en aanmelding van personeel
Indien voor een vacature een personeelsadvertentie wordt geplaatst dan dient het logo van Stichting
MS Research te worden opgenomen. Tevens dient te worden vermeld dat het een onderzoek betreft
dat gesubsidieerd wordt door Stichting MS Research. Het logo van Stichting MS Research kan in
digitale vorm opgevraagd worden bij de onderzoekscoördinator (onderzoek@msresearch.nl).
Alvorens het project van start gaat, dienen de startdatum en het op het project aan te stellen personeel
middels het standaard startformulier gemeld te worden bij Stichting MS Research.
A3.2 Start van een project
Onderzoeksprojecten die door Stichting MS Research worden toegekend dienen uiterlijk 6 maanden
na de datum van de toekenningsbrief te zijn gestart. Indien deze startdatum onverhoopt niet wordt
gehaald, dient bij de subsidieronde voorafgaand aan het eind van deze 6 maanden schriftelijk een
verzoek tot uitstel ingediend te worden. Indien een onderzoeksproject niet binnen 12 maanden na
toekenning is gestart, vervalt de toegekende subsidie.
A3.3 Wijzigingen gedurende looptijd van een project
Gedurende de looptijd van het project dienen eventuele personeelswijzigingen en/of onderbrekingen
per direct schriftelijk gemeld te worden bij Stichting MS Research. Indien de totale tijd van de
onderbrekingen de duur van 12 maanden overschrijdt, dient een schriftelijk verzoek tot hervatting
ingediend te worden. Dit verzoek dient zowel een beschrijving van de noodzaak van de onderbrekingen
te bevatten als een motivatie waarom het onderzoek nog relevant en actueel is. Indien de totale duur
van de onderbrekingen 24 maanden overschrijdt, wordt het project stopgezet en vervalt het resterende
subsidiebedrag aan Stichting MS Research. Het project dient voor 31 december 2021 te zijn afgerond.
A4. Fondsenwerving en/of voorlichting
Van de subsidieontvanger wordt verwacht dat deze, indien nodig, medewerking verleent aan
fondsenwervende activiteiten van Stichting MS Research, gericht op de werving van gelden voor de
financiering van en het geven van voorlichting over het onderzoek. Het jaarlijks aanleveren van een
Nederlandstalig onderzoeksverslag voor het Wetenschapskatern en de website van Stichting MS
Research maakt deel uit van deze subsidievoorwaarde. Van de subsidieontvanger wordt tevens
verwacht op uitnodiging van de Stichting te participeren bij activiteiten op lokaal en/of nationaal niveau.
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A5. Publiciteit en octrooiaanvragen
A5.1 Publicaties
Wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke publicaties over onderzoek gedaan met steun van de
Stichting en/of PPS-toeslag zullen hieromtrent een mededeling bevatten. De volgende vermeldingen
kunnen hiervoor worden gebruikt:
- Het samenwerkingsproject is gefinancierd door Stichting MS Research en het ministerie van
Economische Zaken middels de PPS-toeslag beschikbaar gesteld door de Topsector Life
Sciences & Health ter stimulatie van publiek-private samenwerkingen.
- The collaboration project is financed by the Dutch MS Research Foundation and the Ministry of
Economic Affairs by means of the PPP Allowance made available by the Top Sector Life
Sciences & Health to stimulate public-private partnerships.
Dit betreft ook vermeldingen van het project op websites. In Engelstalige publicaties dient gebruik
gemaakt te worden van de Engelstalige naam van de Stichting: Dutch MS Research Foundation. De
Stichting ontvangt van elke publicatie een PDF (via onderzoek@msresearch.nl).
Wetenschappelijke publicaties kunnen alleen als resultaat van een project worden opgevoerd indien
ten minste een van de personen wier salarislasten door het project gesubsidieerd worden medeauteur
is en indien de steun van Stichting MS Research in het artikel vermeld is. In uitzonderingsgevallen kan
in plaats van een auteurschap voor een op het project werkzame analist worden volstaan met een
vermelding van diens bijdrage in de rubriek ‘acknowledgements’ van de publicatie.
Bij presentaties die op congressen over het project worden gehouden, dienen het logo en de naam
van Stichting MS Research (Dutch MS Research Foundation) weergegeven te worden op de poster of
op het materiaal dat gebruikt wordt voor de voordracht (dia’s, sheets, Powerpoint presentatie etc.).
Hiertoe kan het logo van Stichting MS Research in digitale vorm opgevraagd worden bij de
onderzoekscoördinator (onderzoek@msresearch.nl).
A5.2 Publiciteitsuitingen
Bij publiciteitsuitingen vanuit de onderzoekers of de instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd,
die betrekking hebben op of voortvloeien uit de verleende subsidie, dient te allen tijde melding te
worden gemaakt van deze publiciteitsuitingen bij Stichting MS Research. Over publiciteitsuitingen
gericht op een niet-wetenschappelijk publiek (zoals persberichten en voorlichtingsbijeenkomsten) dient
vooraf inhoudelijk afstemming te worden bereikt met Stichting MS Research. In iedere publiciteitsuiting,
hetzij gecoördineerd door Stichting MS Research, hetzij vanuit de onderzoekers of instelling zelf, dient
melding te worden gemaakt van de steun van Stichting MS Research.
A5.3 Intellectuele eigendomsrechten en octrooiaanvragen
De kennis die de onderzoeksorganisatie ontwikkelt, komt op naam van de onderzoeksorganisatie. Een
andere verdeling van de intellectuele eigendomsrechten (IP) is ook mogelijk, als dit een passende
afspiegeling is van de werkpakketten, bijdragen en respectieve belangen van de
samenwerkingspartners. De onderzoeksorganisatie kan de verkregen kennis vervolgens
marktconform verkopen aan de deelnemende organisaties, waarbij de eerder betaalde bijdrage aan
de onderzoekorganisatie van de marktprijs afgetrokken kan worden. De afspraken met betrekking tot
de intellectuele eigendomsrechten dienen in de samenwerkingsovereenkomst tussen alle
samenwerkingspartners vastgelegd te worden.
Indien overwogen wordt octrooiaanspraken te vestigen op nieuwe vindingen of werkwijzen welke zijn
voortgekomen uit (mede) door Stichting MS Research gefinancierd onderzoek, dient Stichting MS
Research hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. In geval geen melding wordt gemaakt
van een octrooiaanvraag, kan de Stichting een deel van de subsidie inhouden.
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A6. Verslaglegging
Na melding aan MS Research van de startdatum van een toegekend project, ontvangt de projectleider
een brief met de data waarop rapportages dienen te worden ingeleverd.
A6.1 Jaarlijkse rapportages
Elk jaar vindt een wetenschappelijk inhoudelijke rapportage plaats aan Stichting MS Research over de
voortgang en resultaten van het project. De resultaten van de schriftelijke jaarrapportages zullen
bepalend zijn voor de toekenning van het respectievelijk tweede en derde termijn en continuering van
het project. Voor voortgang- en eindrapportages kan gebruik worden gemaakt van de formulieren van
Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. Eén versie van de dezelfde rapportage kan digitaal
worden ingediend bij zowel Stichting MS Research (onderzoek@msresearch.nl) als Health~Holland
(TKI@health-holland.com).
Rapportages van het eerste jaar van 3-jarige projecten worden beoordeeld door de
onderzoekscoördinator van Stichting MS Research. De tussentijdse rapportage en de
eindrapportage worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research.
Wanneer de vereiste rapportages niet op tijd wordt ingeleverd, stopt de subsidie definitief.
Negatieve beoordeling van de jaarrapportages kan aanleiding geven tot opschorting of intrekking van
de subsidiedeel gefinancierd door Stichting MS Research indien de negatieve beoordeling van het
project en/of verslag het gevolg is van verwijtbare nalatigheid of verwijtbaar handelen van de
subsidieaanvrager.
A6.2 Tussentijdse rapportage
Binnen 3 maanden voor het verstrijken van de helft van de subsidielooptijd dient een tussentijds
wetenschappelijk inhoudelijk verslag en tussentijdse financiële verantwoording te worden ingediend.
Het wetenschappelijk inhoudelijk verslag dient in het Engels te worden geschreven, zodanig dat het
voldoende informatie bevat om zonder de oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden.
Afwijkingen worden toegelicht en gemotiveerd.
A6.3 Eindrapportage
Binnen 6 maanden na beëindiging van de subsidieperiode dient een wetenschappelijk inhoudelijk
eindverslag en een financiële eindverantwoording overlegd te worden. Deze rapportages hebben
betrekking op de totale looptijd van het project. Het wetenschappelijk inhoudelijk verslag dient in het
Engels te worden geschreven, zodanig dat het voldoende informatie bevat om zonder de
oorspronkelijke aanvraag gelezen te kunnen worden. Afwijkingen worden toegelicht en gemotiveerd.
Wanneer de eindverslagen niet op tijd worden ingeleverd, wordt het nog openstaande bedrag niet meer
uitbetaald. De eindafrekening, bestaande uit de lumpsum bedragen voor de laatste drie maanden, vindt
plaats tijdens de eerste betalingsronde na ontvangst en goedkeuring van de eindverslagen.
A6.4 Financiële tussen- en eindverantwoordingen
De financiële tussentijdse- en eindverantwoordingen dienen plaats te vinden volgens de richtlijnen van
Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. Toekenning van de subsidiebedragen van
respectievelijk het tweede en derde termijn en de eindafrekening vinden alleen plaats na ontvangst en
goedkeuring van zowel de financiële verantwoording als de schriftelijke wetenschappelijk inhoudelijke
rapportage voor betreffend jaar.
Financiële verantwoordingen worden gecontroleerd door het bureau van Stichting MS Research. Uit
een verantwoording blijkt wat de werkelijke omvang en aanstellingsduur per personeelsplaats is
geweest. Als blijkt dat de werkelijke omvang en duur minder is dan de aangevraagde
personeelsplaatsen, kan Stichting MS Research besluiten om de te veel betaalde subsidie terug te
vorderen. Het is daarom belangrijk dat bij Stichting MS Research toestemming voor wijzigingen in de
besteding gevraagd wordt.
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A7. Tot slot algemeen
Bij het niet naleven van deze subsidievoorwaarden, dan wel andere voorwaarden die door Stichting
MS Research bij toekenning van de subsidie zijn gesteld, behoudt Stichting MS Research zich het
recht voor de subsidietoekenning op te schorten of in te trekken. Een besluit tot opschorting of
intrekking wordt schriftelijk, met redenen omkleed, ter kennis gebracht van de projectleider en de
directeur van het instituut waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Een besluit tot opschorting of
intrekking leidt tot stopzetting van betaling en/of terugvordering of verrekening van reeds betaalde
subsidie. Tegen een dergelijk besluit kan binnen veertien werkdagen na bekendmaking, gemotiveerd
schriftelijk bezwaar worden aangetekend.

B. FINANCIERING VAN ONDERZOEK

B1. Algemeen
De projectbegroting dient te voldoen aan de subsidiabele kosten systematiek. Zie voor toelichting en
meer uitleg: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiabele-kosten-algemeen.
De algemene richtlijnen financiering wetenschappelijk onderzoek door Stichting MS Research zijn niet
van toepassing op de subsidie publiek private samenwerking.
B2. Subsidiabele kosten systematiek PPS-toeslag regeling
-

-

-

-

Projectkosten die zijn gemaakt vóór de start van het project komen niet voor subsidie in
aanmerking.
De volgende projectkosten komen in aanmerking binnen het Kaderbesluit EZ subsidies
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0024796/2016-07-01):
o Loonkosten (uren eigen medewerkers)
o Kosten van gebruikte materialen en hulpmiddelen
o Kosten van aangeschafte machines en apparatuur (op basis van afschrijving)
o Kosten derden
De subsidiabele loonkosten dienen volgens één van onderstaande methodes te worden
berekend (zie onder voor meer uitleg):
I. Uurtarief plus vaste opslag: brutoloon verhoogd met sociale lasten + indirecte kosten
onder voorbehoud van max. 1650 uur/jaar
II. Vast uurtarief (In 2016 bij ministeriële regeling vastgesteld op € 60,- per uur)
III. Integraal uurtarief (alleen indien aanvrager hiervoor toestemming heeft van RVO)
De subsidiabele kosten met betrekking tot materiaal en hulpmiddelen zijn subsidiabel indien zij
zijn gebaseerd op historische aanschafprijzen.
De subsidiabele projectkosten dienen binnen de projectperiode te worden gemaakt.
De subsidiabele projectkosten dienen uiterlijk op de einddatum te zijn gemaakt en betaald.
De subsidiabele kosten worden berekend op basis van een voor de subsidieontvanger
gebruikelijke en controleerbare methode, die is gebaseerd op bedrijfseconomische
grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd en die de subsidieontvanger stelselmatig toepast.
Alle subsidiabele kosten dienen marktconform te zijn.

I. Loonkosten + 50% opslag systematiek
- Indirecte kosten op basis van loonkosten met een forfataire opslag voor indirecte kosten van
50%.
- De kosten voor apparatuur en verbruikte materialen, gebaseerd op historische aanschafprijzen.
Eventuele restwaarde van voor het project aangeschafte apparatuur maakt geen deel uit van
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subsidiabele kosten.
Aan derden verschuldigde kosten die direct voor het project worden gemaakt, bijvoorbeeld door
uitbesteding van een deel van de activiteiten of voor het project geleverde goederen en
diensten.
II. Vast uurtarief
- Interne kosten op basis van een forfatair vastgesteld uurtarief van € 60,- De kosten voor apparatuur en verbruikte materialen, gebaseerd op historische
aanschafprijzen. Eventuele restwaarde van voor het project aangeschafte apparatuur maakt
geen deel uit van subsidiabele kosten.
- Aan derden verschuldigde kosten die direct voor het project worden gemaakt, bijvoorbeeld
door uitbesteding van een deel van de activiteiten of voor het project geleverde goederen en
diensten.
III. Integrale kostensystematiek (alleen indien aanvrager hiervoor toestemming heeft van RVO)
- Interne kosten tegen een tarief, berekend op basis van integrale kosten. De
berekeningsmethode is gebaseerd op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare
grondslagen en wordt door de subsidieontvanger stelselmatig toegepast.
- De aan derden betaalde kosten komen in aanmerking voor zover deze geen deel uitmaken van
het integrale uurtarief.
- De eventuele restwaarde van specifiek voor het project aangeschafte apparatuur maakt geen
deel uit van de subsidiabele kosten.
-

B3. Betalingsritme van subsidie
B3.1 Betalingsritme
Betaling van de subsidie door Stichting MS Research geschiedt per kwartaal achteraf en heeft in eerste
instantie het karakter van een voorlopig voorschot. Bevoorschotting vindt plaats in de maanden april,
juli, oktober en januari.
De hoogte van de voorschotten (lumpsumbedragen) wordt bij start van de subsidie vastgesteld door
de Stichting en is gebaseerd op het totaal toegezegde subsidiebedrag. De voorschotten voor personele
en materiële lasten worden verleend op basis van de aanstellingsduur van de projectmedewerker.
Betaling vindt voor de eerste maal plaats na afloop van het kwartaal, waarin het project is begonnen.
Stichting MS Research betaalt geen subsidie voor perioden voorafgaand aan de startdatum van het
project. Indien het formulier ‘verklaring start project’ wordt ontvangen na de in het formulier aangegeven
startdatum, wordt het project verondersteld van start te zijn gegaan op de datum van ontvangst van de
‘verklaring start project’.
B3.2 Onderbreking bevoorschotting
Indien een medewerker niet langer is aangesteld op het project, dan wel de werkzaamheden voor het
project heeft onderbroken (bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid), wordt de
bevoorschotting onderbroken. Indien de totale tijd van de onderbrekingen langer is dan 12 maanden,
dient toestemming te worden gevraagd voor hervatting van het project.
Bij wijzigingen in de personele bezetting van een toegewezen plaats kan de totale duur van
opeenvolgende aanstellingen op deze plaats niet meer bedragen dan het aantal toegekende maanden
voor de betreffende plaats.
B3.3 Financiële afwikkeling en definitieve vaststelling subsidie
Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats aan de hand van een door het instituut te
verstrekken financiële eindverantwoording (zie ook paragrafen A6.4). De verklaring dient door Stichting
MS Research ontvangen te zijn binnen 6 maanden na beëindiging van het project. Op basis van die
verklaring wordt de definitieve omvang van de subsidie voor het betreffende project vastgesteld en
vindt verrekening van de verstrekte voorschotten plaats. Na deze 6 maanden vervalt, zonder tijdige
berichtgeving, het recht op uitbetaling van het laatste lumpsumbedrag.

9

