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Aanvraagformulier Subsidies Landbouw Innovatie Brabant 
(d.d. 1 april 2013) 
De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband 
van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als 
doel gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en 
tuinbouw te bevorderen. 

 

Formulier zenden aan: 
Stuurgroep LIB  
Tav de heer Geert Wilms 
Postbus 100 
5201 AC  Den Bosch 

(geertwilms@stuurgroeplib.net) 
 
 

AANVRAGER: 

Organisatie  ……………………………………………………………………… 

Naam ……………………………………………………………………… 

Postbus / Adres ……………………………………………………………………… 

Postcode ……………………………………………………………………… 

Woonplaats ……………………………………………………………………… 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………… 

 

Banknummer ……………………………………………………………………… 

Naam begunstigde ……………………………………………………………………… 

 

Vraagt u de subsidie aan mede namens anderen?    O  JA  O  NEE 

   Indien JA,  deelnemersverklaring bijvoegen (bijlage 1) 

Indien U –als particulier– samen met anderen dit project wilt uitvoeren, dan is er sprake van een 
samenwerkingsverband en dient er een zgn. penvoerder aangewezen te worden. De penvoerder is degene die 
de aanvraag doet. De deelname van de overige deelnemers blijkt uit bijgevoegde verklaring  

 

PROJECTGEGEVENS: 

Titel project ……………………………………………………………………… 

Bij deze aanvraag dient u een projectplan bij te voegen, dat de volgende punten bevat: 

1. Aanleiding / omschrijving project. 

2. Te realiseren doelen / resultaat. 

3. Beschrijving uit te voeren activiteiten. 

4. Voorgenomen communicatie-activiteiten.  

5. Start en einddatum project  (maand / jaar). 

6. Begroting  (waarin in elk geval zijn opgenomen de totale kosten van het project, de eigen bijdrage 
en de gevraagde subsidie). 
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LOOPTIJD PROJECT 

De totale looptijd: geplande startdatum en einddatum.…………………………………… 

 

KOSTEN 

De totale projectkosten, en wat is de gevraagde subsidie:…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

FINANCIERING 

Heeft u een aanvraag ingediend voor subsidie bij  
een andere subsidie- of bijdrageregeling, of  
bent u van plan een dergelijke aanvraag in te dienen? O  JA O  NEE 

   Indien JA, naam subsidieverstrekker en hoogte subsidie vermelden ……………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Stand van zaken   O  verleend O aanvraag d.d. ……….… 

 

Is er reeds eerder subsidie verstrekt voor dit project? O  JA  O  NEE 

   Indien JA, dan naam subsidieverstrekker  
   en hoogte subsidie vermelden …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ondergetekende verklaart: 

 alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen volledig en naar waarheid te hebben 
ingevuld en alle verplichte bijlagen te hebben bijgevoegd; 

 bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag; 

 ermee bekend te zijn dat alle ingediende gegevens openbaar zijn, tenzij daarop een 
uitzonderingsgeval als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is; 

 ermee akkoord te gaan dat persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd ter voorkoming 
van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.* 

 

* De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft u bij registratie van uw gegevens het recht op inzage. Dit 

houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die 

gegevens worden gebruikt. Algemene informatie over de Wbp en het aanvragen van de brochure Handleiding 

Wet bescherming persoonsgegevens kunt u vinden op de algemene site van de Rijksoverheid of krijgen via de 

infolijn van de Rijksoverheid, telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). 

 

 

 

 

………………………….(plaats)  ………………………(datum) 

 

......……………………………………………….(handtekening) 

 

…………………………………………………………(naam) 
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BIJLAGE 1 

 

DEELNEMERSVERKLARING 

 

 

Namens onderstaande deelnemers heeft 

Naam: ……………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………… 

Woonplaats:  ……………………………………………………………………… 

 

subsidie bij de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant aangevraagd voor het project: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Naam Adres Handtekening 

 

……………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

 


