Aanvraagformulier Subsidieregeling landbouw innovatie
Noord-Brabant- Brabant 2020-2023
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 ……………………………………………………………………………………………………………..
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK) indien van toepassing………………………………
IBAN………………………………………………Tenaamstelling rekening………………………………….

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
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Gemachtigde (indien van toepassing)
Naam ……………………………………………………………………………………………………………...
Postbus / Adres ………………………………………………………………………………………………….
Postcode ………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats ……………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer …………………………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………..
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK) indien van toepassing………………………………

Indien een gemachtigde de aanvraag indient, dient een rechtsgeldige machtiging bijgevoegd te
worden (bijlage 2)

Weigeringsgronden:
a. Is reeds voor indiening van de aanvraag begonnen met de uitvoering van het project?
O JA O NEE
b. Vertoont het project grote gelijkenis met een project waarvoor reeds subsidie is verstrekt op
grond van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant, de Subsidieregeling
landbouw innovatie Noord-Brabant 2013 of deze regeling?
O JA O NEE
c.

Bent u als subsidieaanvrager een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, onder
14, van de landbouwgroepsvrijstellingsverordening?
O JA O NEE

d. Staat tegen u als subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering, als bedoeld in artikel 1,
vijfde lid, onder a, van de landbouwgroepsvrijstellingsverordening uit?
O JA O NEE

Subsidievereisten:
Voldoet u aan de subsidievereisten in deze subsidieregeling en ligt aan het project een projectplan ten
grondslag waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan deze vereisten en is
daarin een sluitende en realistische begroting opgenomen?
O JA O NEE
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PROJECTGEGEVENS:
Titel project ………………………………………………………………………
Bij deze aanvraag dient u een projectplan bij te voegen, dat de volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanleiding / omschrijving project
Locatie project
Te realiseren doelen en beoogd resultaat
Beschrijving uit te voeren activiteiten
Voorgenomen communicatie-activiteiten
Start en einddatum project (maand / jaar)
Begroting (waarin in elk geval zijn opgenomen de totale kosten van het project, de eigen
bijdrage en de gevraagde subsidie)

LOOPTIJD PROJECT
De totale looptijd: geplande startdatum: …………………………….
einddatum: .……………………………
KOSTEN
Begrote totale projectkosten: .€……………..
(incl. niet verrekenbare/compensabele BTW)
Gevraagde subsidiebedrag: €…………
(incl. niet verrekenbare/compensabele BTW)

FINANCIERING
Heeft u voor dit project 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:
Naam: .………………………………………….
Subsidiebedrag: €………………………………
Stand van zaken………….

O verleend O aanvraag d.d..……….…
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_________________________________________________________________________________
Verklaring
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 bekend te zijn dat bij beoordeling van de subsidieaanvraag een onderzoek op grond
van de wet Bibob tot de mogelijkheden kan behoren;
·
ermee bekend te zijn dat bij misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidie de aanvrager wordt
opgenomen in het onregelmatighedenregister;
·
ermee in te stemmen dat de door u in deze aanvraag verstrekte persoonsgegevens door ons
worden geregistreerd en verwerkt ten behoeve van het subsidieproces als gevolg van uw
aanvraag.*
* Voor informatie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen
wij u naar de privacyverklaring op e website van de provincie Noord-Brabant. In deze verklaring wordt
aangegeven hoe we als provincie omgaan met persoonsgegevens.
https://www.brabant.nl/Proclaimer/Privacyverklaring

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Plaats ……………………… (datum)…………………

Naam:………………………………….

Functie:…………………………………

Handtekening:…………………………
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Bijlage 1

Deelnemersverklaring
Namens onderstaande deelnemers heeft
Naam:

………………………………………………..

Adres:

………………………………………………..

Woonplaats:

………………………………………………..

Subsidie bij de Stuurgroep Innovatie Noord-Brabant aangevraagd voor het project:
……………………………………………………………………………………………….

Naam

Adres

Handtekening

1)………………………………………………………………………………………………...
2)………………………………………………………………………………………………...
3)………………………………………………………………………………………………..
4)………………………………………………………………………………………………..
5)………………………………………………………………………………………………..
(aanvullen indien nodig)
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Bijlage 2
Machtiging
Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u
onderstaande machtiging in te vullen. Deze dient door beide partijen te worden
ondertekend.
Volmachtgever (subsidieaanvrager)
Naam organisatie:………………………………………………………………………..
Voorletters en achternaam contactpersoon:…………………………………………..
Functie contactpersoon:…………………………………………………………………
Machtigt hierbij
Naam organisatie:………………………………………………………………………..
Voorletters en achternaam contactpersoon:…………………………………………..
Functie contactpersoon:…………………………………………………………………
voor
Naam subsidieregeling (en indien van toepassing nummer paragraaf):
………………………………………………………………………………………………
Naam project:……………………………………………………………………………..
Om namens de subsidieaanvrager (aankruisen wat van toepassing is):
de subsidieaanvraag in te dienen;
de subsidieaanvraag in te dienen en het uitvoeren van (rechts)handelingen in
verband met de subsidieaanvraag tot en met de subsidieverlening;
O de subsidieaanvraag in te dienen en het uitvoeren van alle (rechts)handelingen
gedurende de gehele looptijd van het project tot en met de subsidievaststelling;
O anders, namelijk

O
O

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling via eigen
rekening af te handelen?* (aankruisen wat van toepassing is)
O
O

ja
nee

Indien u ja hebt aangekruist, dient u de onderstaande gegevens in te vullen.
Rekeningnummer IBAN nummer:…………………………………………………….
Tenaamstelling bank:………………………………………………………………….
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Ondertekening volmachtgever Ondertekening gemachtigde
Naam: …………………………………
Plaats:…………………………………
Handtekening…………………………
*Financiële afhandeling betreft een feitelijke handeling die geheel voor eigen
rekening en risico van de subsidieaanvrager komt en blijft.
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