Aanvraagformulier Cofinanciering Interreg
Let op: na opslaan van dit document zijn de in te vullen velden niet meer te bewerken!

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die in aanmerking komen voor een projectsubsidie op grond
van de volgende Europese Interreg A-programma’s:
- Nederland- Vlaanderen (m.u.v. prioriteit 3: duurzame groei – milieu en hulpbronnen);
- Europa;
- Noord West Europa;
- Noord Zee Regio;
- Twee Zeeën.
Het project moet een bijdrage leveren aan het toepasselijke vigerende provinciale beleid op het gebied van
economie en energie en aan de Economische Agenda Zuidvleugel incl. onderliggende uitvoeringsprogramma.
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A Algemeen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

:

Naam organisatie

:

Rechtsvorm

:

Burgerservicenummer
(indien de aanvrager een particulier is)

:

Naam en voorletters contactpersoon

:

Functie

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

E-mailadres

:

Bezoekadres

:

Correspondentieadres

:

Postcode en plaats

:

Rekeningnummer IBAN

:				

Tenaamstelling rekening

:

Wordt de aanvrager in het kader van
deze aanvraag vertegenwoordigd
door een gemachtigde?

: o Ja

Naam project

:

Tijdvak activiteiten

: 			

Gevraagd subsidiebedrag

:

BICcode :

o Nee

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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tot

B Financiën
Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?
Indien nee of gedeeltelijk, toelichting

:

Begrote totale kosten incl. BTW

:

o Ja o Nee o Gedeeltelijk

excl. BTW

:

C Verplichte bijlagen
1. Een ingevuld aanvraagformulier voor het Interreg-programma waarmee u de subsidie wilt aanvragen
bij de Beheersautoriteit voor het betreffende Interreg-programma;
2. Een projectplan (incl. begroting, financieringsplan en inhoudelijke beschrijving van de activiteiten).
Dit kan in hetzelfde format zoals gevraagd bij het betreffende Interreg-programma.

2

D Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
• Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard of dat
daartoe een verzoek bij de rechtbank is ingediend;
• Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker
daartoe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
• De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de subsidieregeling op basis waarvan subsidie
wordt aangevraagd (indien van toepassing) te hebben gelezen;
• Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag;
• 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 website
van de Rijksoverheid of krijgen via de infolijn van de Rijksoverheid, telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Functie

:

Optioneel ondergetekende 2 :
Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Functie

:

Optioneel ondergetekende 3 :
Plaats

:

Datum

:

Naam

:

Handtekening

:

Functie

:
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