Subsidieverordening ‘Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk gebied 2020’
Aanvraagformulier deel A ( door aanvrager in te vullen) bedoeld voor een samenwerkingsverband
van minimaal 6 bewoners
GEGEVENS AANVRAGER:
Datum aanvraag
Aanvrager( s) (NAW) Gegevens
Bewoner die een aanvraag doet namens andere bewoners
in een samenwerkingsverband

Contactpersoon
Telefoonnummer (overdag bereikbaar)
E-mailadres
IBAN
Rekeningnummer waarop wij de eventueel toegezegde
subsidie kunnen overmaken (penvoerder, bewoner die een
aanvraag doet en een rol als penvoerder heeft)

PROJECT:
Project
Beschrijf hier de doelstelling/doelgroep/resultaat van je project of een eenmalige activiteit

Wat is de relatie van het project met het waterschap Vallei en Veluwe
Geef in een korte beschrijving van max. half A4 hoe deze relatie wordt ingevuld

Plaats
Geef aan in welke gemeente(n) of regio(‘s) het project plaats zal vinden (voeg een kaartje toe)

Planning
Geef hier aan hoe de planning van het project eruit ziet, de start en einddatum.
Als het om een eenmalige activiteit gaat geef dan aan wanneer deze plaats vindt

Betrokken organisaties ( indien van toepassing)
Geef hier aan welke organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Vermeldt per organisatie welke rol zij in
de uitvoering van het project spelen.

Begroting
Inkomsten/uitgaven. Voeg een begroting toe waaruit blijkt wat de geraamde kosten zijn voor het project/de activiteiten
waarvoor subsidie wordt gevraagd. Geeft hierbij ook aan hoe deze kosten worden gedekt. Voeg een offerte toe voor de
te maken kosten

Gevraagd subsidiebedrag

Andere financieringen.
Geef aan bij welke andere organisaties subsidie is aangevraagd en wat de stand van zaken is met betrekking tot de
beoordeling van die aanvraag.

Plan van aanpak (PvA), of een omschrijving van activiteiten, doelen, planning (indien deze niet in
de aanvraag toegelicht zijn)

Ondertekening:
Bewoner 1
Naam
adres
handtekening

Bewoner 2
Naam
adres
handtekening

Bewoner 3
Naam
adres
handtekening

Bewoner 4
Naam
adres
handtekening

Bewoner 5
Naam
adres
handtekening

Bewoner 6
Naam
adres
handtekening

Mochten er na het indienen van dit formulier wijzigingen en/of aanvullingen zijn, geef dit dan zo snel
mogelijk door via onderstaande email adres.
Dit formulier kan per mail worden verstuurd naar info@vallei-veluwe.nl
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Coördinator Programma stad via
info@vallei-veluwe.nl

Subsidieverordening ‘Regeling stimuleringsbijdrage
stedelijk gebied 2020’
Aanvraagformulier deel B ( door WSVV in te vullen)
Aanvraagnummer
Datum complete aanvraag
Programmamanager beslist op de aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van een complete
aanvraag.

Scoretabel

Punten

mate waarin de aanvraag een bijdrage levert aan
één of meerdere doelstellingen genoemd in artikel 2
( max 10 punten);
mate waarin de stimuleringsbijdrage bijdraagt in de
versnelling of uitbreiding van de realisatie van een
project ( max 10 punten);
kwaliteit van het voorstel ( max 10 punten);

Projecten die minimaal 15 punten scoren, komen voor een stimuleringsbijdrage op grond van deze
regeling in aanmerking.

Bedrag toegekende subsidie door WSVV
De stimuleringsbijdrage bedraagt:
a. Bij projectkosten tussen de € 0,00 en € 50.000,00: 25% van de projectkosten met een
maximum van € 10.000,00.
b. Bij projectkosten hoger dan € 50.000,00: 20% van de kosten met een maximum van €
15.000,00.

Voorschot aangevraagd

Ja/nee

Op verzoek van de aanvrager wordt een voorschot verleend ter hoogte van maximaal 50% van de
stimuleringsbijdrage, genoemd in het besluit tot verlening van deze stimuleringsbijdrage.

Cofinanciering ander deel van Waterschap

Ja/nee

Als een project al een andere financiële bijdrage ontvangt van het waterschap, kan geen aanvraag
voor een stimuleringsbijdrage worden gedaan.

Ondertekening
Naam
Datum
Handtekening

