HANDLEIDING FNO-WEBPORTAAL
REGISTREREN EN INLOGGEN
Let op: ons portaal werkt niet met Internet Explorer. Maak gebruik van Chrome of Edge.

Als er een call openstaat in een programma ziet u dat op onze website. Wanneer u klikt op
de knop ‘Subsidie aanvragen’ komt u terecht bij ons webportaal.
Als u nooit eerder een aanvraag bij ons hebt gedaan, moet u zich eerst registreren. Druk in
het beginscherm op ‘Registreren’, vul uw gegevens in en klik op ‘Registreren’. U ontvangt
nu per e-mail een link om uw wachtwoord in te stellen.
Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld komt u op het scherm: ‘Welkom op het FNOwebportaal’. Hier kunt u uw gegevens, behalve uw e-mailadres, op elk moment wijzigen
door rechts bovenin te klikken op ‘Mijn gegevens’. Als u uw e-mailadres wilt wijzigen, kunt u
mailen naar info@fnozorgvoorkansen.nl.
Om een nieuwe projectaanvraag te doen klikt u op ‘Projectaanvragen’ rechts bovenin het
scherm. Op de pagina die verschijnt ziet u de openstaande calls. Kies de juiste call door in
de betreffende balk te klikken op ‘Nieuwe aanvraag’.

CONTACT
Op het eerste tabblad kunt u uw contactgegevens checken. Hier kunt u ook een tweede
contactpersoon invullen. Als deze persoon werkt bij een andere organisatie kunt u de
gegevens van deze organisatie invullen. Als alles is ingevuld, klikt u rechtsonder op
‘Opslaan & volgende’.

PROJECT
Op het tweede tabblad, ‘Project’, kunt u beknopte informatie over uw project invullen. In
elk tekstveld kunt u maximaal 2000 karakters kwijt. Als een verplicht veld voor uw project
of organisatie volgens u niet van toepassing is, vult u ‘n.v.t.’ in.

Het projectplan kunt u als bijlage toevoegen, maar dit kan ook nog aan het eind bij het
tabblad ‘Bijlagen’. In het projectplan kunt u noodzakelijke, uitgebreide informatie over uw
project kwijt. Meestal is er een verplicht format voor het projectplan. Dit kunt u
downloaden van onze website.

DOELGROEP
Op het tabblad ‘Doelgroep’ wordt gevraagd om specifieke gegevens van de doelgroep en
de projectlocatie.

OVERIGE (OPTIONEEL)
Het tabblad ‘Overige’ verschilt per call. Hier worden specifieke vragen gesteld die alleen
betrekking hebben op de call waarin u op dat moment een aanvraag doet. Als u dit
tabblad niet ziet, zijn deze vragen er niet.

BEGROTING
Op het tabblad ‘Begroting’ vult u in welke kosten u denkt te maken en hoe u het project wilt
financieren. De begroting voegt u als bijlage toe; een format hiervoor kunt u downloaden van
onze website. De begroting kunt u ook nog toevoegen bij het tabblad ‘Bijlagen’.
De vakjes met een grijze achtergrond worden automatisch gevuld op basis van een
rekenformule.

BIJLAGEN
Op het tabblad ‘Bijlagen’ kunt u de gevraagde bijlagen toevoegen en heeft u de
mogelijkheid om reeds toegevoegde bijlagen te checken.
Let op: loop uw projectaanvraag nog even na op de specifieke voorwaarden die
beschreven staan in de calltekst.

VERZENDEN
Op het tabblad ‘Verzenden’ kunt u uw aanvraag bevestigen. Hiervoor moet u de algemene
voorwaarden en privacyverklaring van FNO accepteren door het zetten van twee vinkjes.
Als er nog gegevens missen, wordt dat hier aangegeven.
Tot slot drukt u op de knop ‘Verzenden’ om uw projectaanvraag in te dienen. U wordt weer
teruggeleid naar de FNO-website en ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met de
bevestiging van uw aanvraag.

