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    Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker  

    

 
ABSTRACT  

 
1. Titel project 

 
 

2. Identificatie soort project (kruis aan) 

 Zorgproject 
 Zorgproject met onderzoeksluik 
 Onderzoeksproject 
 Onderzoeksproject met doctoraatsfinaliteit 
 Onderzoeksproject als voortraject implementatieproject  
 Implementatieproject 

3. Projectvoorstel (totaal max. 1500 woorden) 
 

a. Opzet en doelstellingen – Omschrijf kort het opzet en de doelstellingen van het project en 
situeer deze in de huidige stand van zaken (state of the art/status quaestionis) van het 
zorglandschap of betrokken onderzoeksdomein.  

 
 

b. Methodologie – Geef aan op welke manier u het project wilt realiseren en beargumenteer 
uw keuze voor deze aanpak/methodologie.  

 
 

c. Beoogde doelgroep Omschrijf duidelijk de beoogde doelgroep zowel in kwantitatieve 
termen (hoeveel mensen wilt u bereiken?) als in kwalitatieve termen (welke mensen wilt u 
precies bereiken?). 

 
 

d. Meerwaarde van het project voor de beoogde doelgroep, de innovatieve waarde en 
plan voor valorisatie/implementatie. Maak duidelijk op welke manier het project 
vernieuwend is en een positief verschil realiseert voor de doelgroep. Geef ook aan op welke 
manier u de projectresultaten zal communiceren/ter beschikking stellen van de gehele 
zorgsector en/of de verspreiding ervan zal bevorderen.  

 
 

e. Literatuur/Andere informatie – Geef relevante (inter)nationale publicaties die het belang 
van uw project en/of de gekozen methodologie ondersteunen. U kunt hier eveneens 
bijkomende informatie geven die helpen uw project in de juiste context te situeren (Bv. als 
uw project deel uitmaakt van/volgt op een lopend/afgerond project gelieve dit 
project/deze context kort te schetsen. Als het gaat om een samenwerkingsverband, 
omschrijf (kort) het projectteam.) 
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4. Financieel plan – Geef per betrokken partner een globale kostenraming  aan de hand van 
onderstaande tabel. Maak gebruik van de financiële richtlijnen in het reglement voor 
vernieuwende initiatieven1.Afwijkingen van de richtlijnen moeten verantwoord worden. 

 

 

 

Personeel 

Partner Kwalificatie van het 

personeel 

Totaal aantal 

MM2 op 

project 

Kost per 

MM 

Totale kost 

(€) 

Bijdrage 

gevraagd 

aan KOTK 

1 1.     

 2.     

 3.     

 …     

2      

      

Totaal      

      
 

 

 

 

Werking 

Partner Omschrijving budgetpost Totale kost (€) Bijdrage gevraagd 

aan KOTK 

1    

    

    

    

2    

    

Totaal    

    

 
Eventuele toelichting: 
 
 

                                                           
1 Zie http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_170315.pdf 
2 Manmaand 
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Samenvatting financieel plan: 

Totale looptijd project:   ____ maanden 

Totale kost project: € ____ 

Bedrag dat u vraagt aan Kom op tegen Kanker: € ____ 

Totale inkomsten uit andere bronnen: €3 ____ 

 

 

                                                           
3 Denk hierbij aan subsidies van overheden en/of andere organisaties, maar ook aan eigen inbreng van de 
aanvragende instelling(en) 


