Aanvraagformulier subsidie Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe
1. Gegevens aanvrager
Doelgroep voor de regeling zijn samenwerkende bedrijven, op basis van een formele samenwerkingsovereenkomst, of (lokale)
bedrijventerrein- of ondernemersverenigingen.
I.g.v. een samenwerkingsverband van ondernemers: Overleg een, door alle partijen van het samenwerkingsverband voor het project,
ondertekende samenwerkingsbijeenkomst. Hierin dient een schriftelijke volmacht/machtiging te worden opgenomen, waaruit blijkt dat
de subsidieaanvrager namens het collectief gemachtigd is het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen en dat alle partijen van het
samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk zijn voor mogelijk onverschuldigd betaalde subsidies. I.g.v. ondernemersvereniging/
bedrijventerreinvereniging: lever een uittrekstel van het Handelsregister en statuten mee.
Naam samenwerkingsverband van
ondernemers/ondernemersvereniging
Naam vertegenwoordiger/
contactpersoon namens het collectief
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Inschrijving KvK
BTW-nummer
Statuten en uittreksel Handelsregister (zie ASV 4.2)
Rekeningnummer (IBAN) en
tenaamstelling rekening

2. Informatie project
Voeg een korte aparte inhoudelijke projectbeschrijving toe, met vermelding van doel van het project en plan van aanpak ten aanzien van
de uit te voeren activiteiten in de tijd en vermelding van benodigde capaciteit.
Wat is de hoogte van het totaal
gevraagde subsidiebedrag
Voor welk deel van totale projectkosten is
sprake van cofinanciering (min. 50%)
Looptijd project
Geplande aanvangs- en einddatum

3. Motivering van de subsidiecriteria
Geef per criterium aan welke resultaten zijn beoogd met het uitvoeren van het project. Beschrijf de doelen en beoogde resultaten per
criterium zo van toepassing. Hoe dragen de subsidiabele activiteiten bij aan het behalen van deze doelen. De activiteit(en) genoemd in de
aanvraag moet(en) gericht zijn op één of meerdere onderstaande doelen:

Criteria
Effect op de lokale werkgelegenheid
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Criteria (vervolg)
Versterking concurrentiepositie lokaal bedrijfsleven

Verbetering vestigingsklimaat

Innovatieve ontwikkelingen

Stimulering duurzame ontwikkelingen
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4. Financiering / dekkingsvoorstel
Lever zowel een sluitende 1) begroting en planning van kosten en uren aan van de uit te voeren activiteiten, als een dekkingsvoorstel voor
de benodigde middelen. Maak ook melding van eventuele andere subsidieaanvragen.
Extra vraag:
Kunt u de BTW op dit project verrekenen op uw aangifte of
declareren bij het BTW-compensatiefonds?

Ja

Nee

Ter toelichting: De toekenning van de subsidie wordt exclusief BTW uitgekeerd en geldt over projectbedrag exclusief btw.
1) Met ‘sluitend’ wordt bedoeld dat u de begroting voorziet van een financieringsplan waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze en door wie de kosten van het project
worden gedekt. Hierbij dient de eigen bijdrage van de aanvrager te worden vermeld alsmede het totaal gevraagde subsidiebedrag, zodat het financieringsplan uitkomt op 100%
dekking van de totale projectkosten. Zorg ervoor dat de in deze begroting genoemde kosten aansluiten bij de in het projectplan genoemde activiteiten. U dient de begroting
kwantitatief te onderbouwen.

Datum

handtekening aanvrager

Met indiening van deze subsidieaanvraag geeft u toestemming aan de subsidieverlener om de
aanvraag en onderliggende bijlagen, in het kader van de beoordeling, te delen met de leden van de
beoordelingsadviescommissie van de LIF regeling.
Mail deze aanvraag uiterlijk 1

juni naar bedrijvenloket@nederbetuwe.nl

Aanvrager:
Aanvrager: een vertegenwoordiger namens samenwerkende ondernemers of een persoon die blijkens een uittreksel uit het handelsregister
een ondernemersvereniging of bedrijventerreinvereniging mag vertegenwoordigen. De meerderheid van de deelnemers binnen het
samenwerkingsverband van ondernemers dient gevestigd te zijn de gemeente Neder-Betuwe. De ondernemersvereniging of
bedrijventerreinvereniging dient in Neder-Betuwe ingeschreven te zijn.

Heeft u alle bijlages toegevoegd, zoals aangegeven bij de verschillende vragen, en op basis van artikel 5 van de
Nadere Regel LIF (artikel 5 de aanvraagprocedure , lid 4) dienen te worden ingediend:
Gegevens aanvrager:
- In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers/bedrijven: een kopie van de samenwerkingsovereenkomst en een volmacht verlening aan de vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband,
- In geval van een ondernemersvereniging: een exemplaar van de statuten, een opgaaf van de zittende
bestuursleden alsmede een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt welke personen de rechtspersoon
kunnen vertegenwoordigen;
Gegevens project:
- Een projectbeschrijving met benoeming van activiteiten en motivering/toelichting op welke punten die
activiteiten bijdragen aan de criteria/doelen (zoals genoemd onder punt 3).
- Een sluitende begroting ten aanzien van de subsidiabele activiteiten die voldoende zekerheid biedt van
cofinanciering door overige financiers;
- Een dekkingsvoorstel waaruit de verplichte co-financiering van 50% van de projectkosten/subsidiabele
activiteiten blijkt.

U ontvangt uiterlijk 15 september uitsluitsel over de subsidieaanvraag.
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