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Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017
Aanvraagformulier Projectsubsidie
Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2021
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A Algemeen 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel :

Naam organisatie :

Rechtsvorm :

Naam en voorletters contactpersoon :

Functie :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Emailadres  :

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?

 Gevraagd subsidiebedrag : € 

B  Projectgegevens

Naam project :

Doel project :

Project vindt plaats in (bijv. stad, gebied, regio) :

 

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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C Planning

Tijdvak activiteiten : 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

D Financiën 

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

Indien nee of gedeeltelijk, toelichting:

 

T Totale projectkosten  :€

T1 Totale subsidiabele projectkosten  :€

T2 Gevraagde subsidiebedrag  :€

T3* Totale Inkomsten  :€

T4 Niet subsidiabele projectkosten  :€

Ad T3*. Indien sprake is van cofinanciering, vragen wij u tevens onderstaande schriftelijke financiële
 toezeggingen van derden als bijlage(n) mee te laten zenden bij uw subsidieaanvraag:

Naam cofinancier  Bedrag cofinanciering  Schriftelijke toezegging

Eigen bijdrage aanvrager  :€  Nvt

Naam derde 1  :€  o Ja    o Nee

Naam derde 2  :€  o Ja    o Nee

 

E Bevoorschotting & liquiditeitsbehoefte 

Onderstaande tabel geeft de liquiditeit- en voorschotbehoefte van uw project weer:

Jaren  2022  2023 2024  Totaal

Liquiditeitsbehoefte  €  €   € €

De totale kosten voor uw uit te voeren projectfase en/of activiteit dienen voor meerjarige projectsubsidies
uitgesplitst te zijn over de betreffende jaren. Op basis hiervan wordt het voorschotregime bepaald.
Blijkt mettertijd dat de liquiditeitsbehoefte gaat afwijken van de prognose dan bent u verplicht dit te melden
op grond van de meldingsplicht. Dit kan aanleiding vormen om het bevoorschottingsregime te wijzigen.
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F Verplichte bijlagen
•  Ingevuld excelbestand zoals eerder met de uitvraag ‘lokale gedragsbeïnvloeding’ aangeleverd waarin per 

activiteit(en), gemeente/organisatie, leeftijdsgroep en totale projectkosten zijn opgenomen.
•  Uittreksel van het Kamer van Koophandel, maximaal 2 jaar oud.
•  Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel H).

 

G Ondertekening

Ondergetekende verklaart:
• Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
• 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 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 te hebben gelezen;
• Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag.

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  :

https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring


4

H  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.

Rechtsvorm :  

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel :

Burgerservicenummer  :
(indien de gemachtigde een particulier is) : 

Naam organisatie :

Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde : 

Telefoonnummer :

Emailadres :

Correspondentieadres :

Postcode en woonplaats : 

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële :  o Ja   o Nee
afhandeling via eigen rekening af te handelen?

 

Rekeningnummer IBAN-nummer :                                                         

Tenaamstelling bank  :  

Ondertekening volmachtgever 

Naam  :

Plaats  :

Handtekening  :

Ondertekening gemachtigde 

Naam  :

Plaats  :

Handtekening  :

 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		210700870_versie juli 2021.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Paul

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 1

		Goedgekeurd na handmatige controle: 1

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
	01 rechtsvorm: 
	01 naam en voorletters: 
	01 functie: 
	01 email: 
	01 mobiel: 
	01 telefoon: 
	01 bezoekadres : 
	01 correspondentie : 
	01 postcode en plaats : 
	01 iban: 
	01 tenaamstelling: 
	01 gevraagde subsidiebedrag: 
	01 inschrijving kvk: 
	01 naam organisatie: 
	01 sectie 1: Off
	01 naam project: 
	01 vindt plaats project : 
	01 doel project: 
	ga verder 6: 
	02 sectie 1: Off
	02 toelichting : 
	02 T: 
	02 T1: 
	02 T2: 
	02 T3: 
	02 T4: 
	02 eigen bijdrage: 
	02 derde1: 
	02 derde 2: 
	02 liquiditeits 2022: 
	02 2023: 
	02 2024: 
	02 totaal 1: 0
	02 sectie 2: Off
	02 sectie 3: Off
	terug 6: 
	naar pagina 6: 
	ga verder 7: 
	03 plaats 1: 
	03 plaats 2: 
	03plaats 3: 
	03 datum 1: 
	03 datum 2: 
	03 datum 3: 
	03 naam 1: 
	03 naam 2: 
	03 naam 3: 
	03 functie 1: 
	03 functie 2: 
	03 functie 3: 
	terug 7: 
	naar pagina 7: 
	ga verder 8: 
	04 rechtsvorm  2: 
	04 burgerservicenummer: 
	04 kvk 2: 
	04 naam organisatie 2: 
	04 naam voorletters   2: 
	04 telefoonnr 2: 
	04 email 2: 
	04 correspondentieadres  2: 
	04 woonplaats  2: 
	04 iban 2: 
	04 tenaamstelling bank 2: 
	04 naam 1: 
	04 plaats 1: 
	04 naam 2: 
	04 plaats 2: 
	04 sectie 1: Off
	terug 8: 
	naar pagina 8: 


