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 Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Interreg) 
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Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die in aanmerking komen voor een projectsubsidie op grond van de 
volgende Europese Interregprogramma’s: 
- Interreg VI Nederland-Vlaanderen;
- Interreg VI Noord-West Europa;
- Interreg VI Noordzeeregio; 
De activiteit geeft de regionale economie een duurzame en innovatieve impuls en levert een belangrijke bijdrage aan 
de realisatie van de provinciale ambitie 4 ‘Een concurrerend Zuid-Holland’.

A Algemeen 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel       :

Naam organisatie    :

Rechtsvorm   :

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 : o Ja    o Nee 
deze aanvraag vertegenwoordigd
door een gemachtigde?     

Zo ja, is de gemachtigde ook  
financieel gemachtigd? : o Ja    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



2

B Financiën 

Naam project :

Looptijd van het project : tot

Totale budget partner :

Totale subsidie Interreg partner :

Gevraagd subsidiebedrag : 
Let op: De subsidie bedraagt ten hoogste 15%  
van de subsidiabele kosten van de aanvrager  
tot een maximun van €  105.000,00.

Welke andere partijen zijn benaderd voor  : 
cofinanciering?

Welke activiteiten worden er door de aanvrager : 
verricht in het project? (max 250 worden). 
 
 
 

Waarom is er volgens u wel/geen sprake van  :
staatssteun? 
 

Op welke manier denkt u dat deze : 
staatssteun mogelijk is? 
 

Bij welke Interregprogramma heeft u een : o  Interreg VI Vlaanderen-Nederland 
aanvraag voor subsidie ingediend?   o  Interreg VI Noordzeeregio 
(selecteer één programma)   o  Interreg VI Noord-West Europa

Aan welke specifieke doelstelling voldoet uw projectaanvraag1:  
Voor Interrreg Vlaanderen-Nederland (selecteer maximaal één)

o A1: Uitbreiden/versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit;

o A2: Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel nieuwe als in transitie zijnde sectoren;

o B1: Bevorderen energie-efficiëntie en verminderen uitstoot broeikasgassen;

o B2: Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen;

o B3: Ontwikkelen slimme energiesystemen, netwerken, opslag;

o B4: Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie en -bestendigheid;

o B5: Overgang naar circulaire en hulpbronefficiënte economie;

o B6: Bevorderen biodiversiteit, groene infrastructuur en verminderen luchtverontreiniging (m.n. stikstof);

1 Indien uw projectaanvraag niet onder een van de hieronder genoemde specifieke doelstellingen is 
 ingediend, maak uw project geen aanspraak op cofinanciering.
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Voor Interreg Noordzeeregio (selecteer maximaal één):

o 1.1: Enhancing research & innovation capacities and the uptake of advanced technologies;

o 1.2: Developing skills for smart specialisation, industrial transition and entrepreneurship;

o 2.1: Promoting energy efficiency measures & reducing greenhouse gas emissions;

o 2.2: Promoting renewable energy;

o 2.3: Promoting smart energy systems, storage and grids;

o 2.4: Promoting the transition to a circular economy;

o 2.5: Promoting sustainable multimodal urban mobility;

o 3.1: Promoting climate change adaptation, risk prevention and disaster resilience;

o 3.2: Enhancing biodiversity, green infra-structure in the urban environment, and reducing pollution;

Voor Interrreg Noord-West Europa (selecteer maximaal één):

o SO 1.1: Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced  

 technologies;

o SO 2.1: Promoting energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions;

o SO 2.2: Promoting renewable energy in accordance with Directive 2018/2019, including the  

 sustainability criteria set out therein;

o SO 2.4: Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience taking into account 

  ecosystem-based approaches;

o SO 2.6: Promoting the transition to a circular and resource efficient economy;

o SO 2.7: Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure,  

 including in urban areas, and reducing all forms of pollution.
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C Verplichte bijlagen 

Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?  o Ja    o Nee   o Gedeeltelijk

Indien nee of gedeeltelijk, toelichting:

 

Begrote totale kosten       incl. BTW :                                                                excl. BTW :  

 
D Verplichte bijlagen

1. Een kopie van het goedkeuringsbesluit2.

2. Een kopie van de projectaanvraag3 bij het betreffende programma.

3. Indien u gebruik wilt maken van de-mininissteun: een ondertekende de-minimisverklaring van 

 maximaal twee maanden oud.

2 De digitale bevestiging van het desbetreffende programmasecretariaat waarin het besluit tot goedkeuring
  van het project aan de penvoerder wordt medegedeeld.
3 Het voorstel met betrekking tot een project zoals vastgelegd in het aanvraagformulier om een bijdrage van  
 Interreg VI Noord-West Europa, Interreg VI Noordzeeregio of Interreg VI Vlaanderen-Nederland
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 E 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;
• Deze aanvraag in te dienen nadat het goedkeuringsbesluit door het bevoegde bestuursorgaan is genomen,  
 maar uiterlijk acht weken na de datum waarop dit goedkeuringsbesluit is genomen.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op onze
website. https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring

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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