AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS
versie 6 juni 2018

Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Contact
T 058 2339020
info@waddenfonds.nl

Projectnaam (kies een logische aanduiding van maximaal vijf woorden)

Datum ontvangst:

Paraaf ontvangst:

Projectnummer:

De waddenprovincies willen met thematische openstellingen en subsidieregelingen van het Waddenfonds doelen in het Waddengebied
bereiken zoals omschreven in het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds. Dit betreft een breed programma aan maatregelen. Neemt u,
voordat u uw aanvraag opstelt, contact op met het provinciale Streekbureau in uw regio om de mogelijkheden te bespreken.

WAARVOOR DOET U EEN AANVRAAG?
Openstellingsperiode Waddenfonds – (meer informatie op

)

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018

ONDERDEEL A
1

Naam van de aanvrager

2

Postadres

3

Postcode en plaats

4

Telefoonnummer

5

IBAN

GEGEVENS AANVRAGER

6

Naam contactpersoon

7

Postadres

8

Postcode en plaats

9

Telefoonnummer

10

E-mailadres

11

Vraagt u als gemachtigde aan namens de aanvrager?

12

Vraagt de aanvrager mede namens
een samenwerkingsverband aan?

13

Wat voor subsidieontvanger is de aanvrager?

dhr

mevr

Ja
Nee
■ Ja
Nee

Publiekrechtelijke rechtspersoon
Privaatrechtelijke rechtspersoon
Groep van ten minste
vijf natuurlijke personen
Kerkgenootschap
Onderneming, te weten een
Micro onderneming
Kleine onderneming
Middelgrote onderneming
Grote onderneming

Voeg een machtiging
bij de aanvraag.
Voeg een door alle partijen onder
tekende samenwerkingsovereen
komst als bijlage bij de aanvraag.
Dit kan van belang zijn voor de
hoogte van de subsidie wanneer er
sprake is van staatssteun
(zie ook onderdeel B2 van het
aanvraagformulier).

KvK-nr:
14

Kunt u de BTW voor dit project verrekenen?
Via bijvoorbeeld het BTW-compensatiefonds of de fiscus.   

■ Ja
BTW-nr:

BTW die u kunt verrekenen is
niet subsidiabel.

Nee

Aanvraagformulier Waddenfonds
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DE SUBSIDIEAANVRAAG KUNT U ZOWEL PER REGULIERE POST ALS PER E-MAIL INDIENEN OP ONDERSTAANDE ADRESSEN:
Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden

-

Houdt u er rekening mee dat afwijkende formaten lastig kunnen zijn voor archivering en digitalisering?
Houdt u er rekening mee dat bij indiening per email een scan van het ondertekende aanvraagformulier is bijgevoegd.

Het Waddenfonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. In de Privacyverklaring op onze website
leest u hier meer over. Uw subsidieaanvraag - en daarmee de hierin opgenomen persoonsgegevens – wordt ten behoeve van
subsidieverstrekking en archiefdoeleinden gedeeld met de provincie Fryslân.

Aanvraagformulier Waddenfonds
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ONDERDEEL B	

PROJECTGEGEVENS

B1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
1

Naam van het project

     

2

Korte omschrijving van het project

     

3

Outputindicatoren

     

Neem de meetbare output van uw
projectactiviteiten over uit uw projectplan
4

Geplande startdatum project

Dit is het moment waarop de eerste kosten worden
gemaakt.

5

Geplande einddatum project

Houdt rekening met vertragingsrisico’s,
zoals vergunningen en juridische procedures.

6

Hebben vóór de ontvangstdatum van
de volledige subsidieaanvraag
projectactiviteiten plaatsgevonden?

Ja
Nee

Kosten voor deze activiteiten zijn niet subsidiabel.
Houd hier rekening mee bij de berekening van de
subsidiabele kosten.

Toelichting:
     

7

Reguliere activiteiten
Behoren de projectactiviteiten tot de
reguliere activiteiten of verplichtingen
van de aanvrager?

Ja
Nee

Reguliere activiteiten en verplichtingen (onderhoud,
overheidstaken, realisatie EHS, natuurcompensatie …
enz.) zijn niet subsidiabel.

Toelichting:
     

8

Bent u een aanbestedende dienst
of moet u van een andere overheid
aanbesteden?
Heeft u hier vragen over, neem dan
contact op met het Waddenfonds

9

Ja
Nee
Toelichting:
     

Moet grond worden verworven voor de
uitvoering van het project?

Ja
Nee

Let op! Grondkosten zijn alleen
subsidiabel in aanvragen die bijdragen
aan de hoofddoelstelling natuur en
landschap.

Toelichting
     

Aanvraagformulier Waddenfonds

Licht toe welk aanbestedingsbeleid voor u van
toepassing is.

Grondkosten zijn subsidiabel als een taxatierapport
is bijgevoegd (uiterlijk voor aankoop van de grond).
Boven € 500.000 zijn twee taxaties vereist.
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10

Zijn voor dit project toestemmingen van
overheidswege (bv. vergunningen of
ontheffingen) vereist?
Let op! De aanvrager is hiervoor zelf
verantwoordelijk (denk aan de
Omgevingswet, Flora & Faunawet,
milieuwetgeving, bestemmingsplan
wijziging, natuurtoets, etc.)

11

Zijn de vereiste toestemmingen tijdig
beschikbaar, dat wil zeggen bij de
aanvang van de betreffende
activiteiten?

Ja
Nee

Om welke toestemmingen gaat het?

1.     
2.     
3.      
4.      
5.     
Ja
Nee
Niet van toepassing

Heeft u al contact met de betreffende instanties?
Houd er rekening mee dat veel vergunningaanvragen
een lange doorlooptijd hebben.

Toelichting
     

B2 SUBSIDIEKADERS UIT DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WADDENFONDS 2017
Staatssteun
In bijlage 1 van de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 zijn kaders opgenomen, waarbinnen u subsidie kunt aanvragen.
Het belangrijkste is of er sprake is van staatssteun.
Let op! Voor de beoordeling van staatssteun geldt dat elke eenheid (dus bijvoorbeeld ook verenigingen of stichtingen) die een economische activiteit uitvoert, ongeacht haar rechtsvorm, gezien wordt als onderneming. Neem bij twijfel of vragen contact op met het Waddenfonds.
Het Waddenfonds kan u geen sluitende toets aanbieden op basis waarvan u vooraf kunt bepalen of er in uw project sprake is van staatssteun. Hieronder vindt u de staatssteuncriteria, om u een indicatie te geven. De criteria zijn cumulatief. Dat betekent dat aan alle punten
moet zijn voldaan, anders is er geen sprake van staatssteun. Licht uw keuze toe in een bijlage bij uw aanvraag.
Criteria staatssteun
- er is sprake van staatsmiddelen die aan een onderneming worden verleend;
-d
 eze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg zou zijn verkregen
(non-marktconformiteit);
- de maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector/regio;
- de
 maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het
handelsverkeer in de EU.
12

Geef aan op basis van
welk hoofdstuk u subsidie
aanvraagt

Geen staatssteun
De-minimis

Regulier

Landbouw

Algemene Groepsvrijstellings
verordening

Kleine en middelgrote ondernemingen

Visserij

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Milieubescherming
Cultuur en instandhouding erfgoed
Multifunctionele recreatieve infrastructuur

 KB Landbouw-vrijstellings
M
verordening

Kleine en middelgrote ondernemingen
Instandhouding cultureel en natuurlijk erfgoed
Onderzoek en ontwikkeling landbouwsector

Vrijstellingsverordening Visserij

Duurzame ontwikkeling visserij
Duurzame ontwikkeling aquacultuur

Aanvraagformulier Waddenfonds
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B3 FINANCIËLE PROJECTGEGEVENS
13

Is deze subsidieaanvraag onderdeel
van een groter project?

14

Hoe ziet de projectbegroting er in
hoofdlijnen uit?

Ja
Nee

Vul hieronder alleen de subsidiabele kosten voor uw
Waddenfondsaanvraag in.

Te onderscheiden kostensoorten

Bedrag

     

€      

     

€      

     

€      

     

€      

     

€      

     

€      

Onvoorzien (excl. BTW en grond, max. 7%)

€      

Niet-verrekenbare BTW

€      
+ -----------------------------

Totale subsidiabele projectkosten
15

0,00
€      

Het project wordt gefinancierd door de
volgende instanties, partners,
co-financiers:

1. Bijdrage Waddenfonds

      %

€      

     
<<naam>>

      %

€      

     

      %

€      

Totaal financiering en totale projectkos
ten moeten gelijk zijn.

     

      %

€      

     

      %

€      

     

      %

€      

Totale projectfinanciering

100 %

Let op! Bijdragen in natura van derden
zijn niet subsidiabel, maar moeten eerst
met de subsidiabele kosten worden
verrekend.

+ -----------------------------

16

Welke bijdragen zijn aangevraagd?

Overheidsbijdragen
Private bijdragen
U staat zelf garant

17

Zijn de bijdragen van alle
medefinanciers toegezegd?

Ja
Nee
Niet van toepassing

0

0,00
€      

Als niet alle bijdragen zijn toegezegd, wanneer
worden de toezeggingen verwacht?

Toelichting:
     
18

Indien de aangevraagde overheids
bijdragen lager uitvallen dan verwacht,
bent u dan bereid / in staat zelf garant
te staan voor deze kosten?

Aanvraagformulier Waddenfonds

Ja
Nee
Toelichting:
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ONDERDEEL C	

PROJECTPLAN EN BEGROTING

De volgende onderdelen zijn verplichte onderdelen van de aanvraag. Zonder deze bijlagen is uw aanvraag niet volledig. Het Waddenfonds heeft
formats beschikbaar voor het projectplan en de begroting. Ga hiervoor naar www.waddenfonds.nl en klik op “subsidie aanvragen”.
Projectplan
Begroting

Dekkingsplan

Let op! Deel uw kostenposten in naar projectactiviteiten zodat ze gedurende de looptijd van uw project voor planning,
output en kosten gebruikt kunnen worden. De begroting dient te zijn voorzien van een toelichting. Indien het een meerjarig
project betreft, moet de begroting een meerjarenbegroting zijn.
Let op! Het dekkingsplan kan onderdeel van de begroting zijn.

ONDERDEEL D

SPECIFIEKE INFORMATIE EN BIJLAGEN

Bijlagen

Voor de beoordeling van uw aanvraag kan het nodig zijn dat u specifieke informatie of documenten moet aanleveren. Dit is afhankelijk van de
Openstelling, subsidieregeling of de titel van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds (ASV) 2017 die op de gevraagde subsidie van
toepassing is, maar kan ook afhankelijk zijn van de type activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Hieronder kunt u aangeven welke informatie
en documenten voor u van toepassing zijn en welke u heeft bijgevoegd dan wel heeft opgenomen in uw projectplan.
Exploitatieplan / beheerplan
Machtiging (wanneer u als gemachtigde aanvraagt) – zie vraag A11
Samenwerkingsovereenkomst (getekend door alle partners!) – zie vraag A12
Recent uittreksel KvK / statuten (ter controle van de ondertekening van de aanvraag, max 6 maanden oud)
Bijlage KMO (toelichting op de categorie onderneming die u aan heeft gekruisd bij vraag A13, zie projectplan)
Bijlage Staatssteun (zie format projectplan)
De-minimisverklaring (voor alle projectpartners - zie format projectplan)

Neem bij twijfel of vragen contact op met het provinciale Streekbureau in uw regio!
Leader Kop van Noord-Holland
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
telefoon: 072 - 519 57 74
e-mail: leader@nhn.nl

Streekwurk Zuidwest Fryslân
Stadslaan 75
8651 AC IJlst
telefoon: 058 - 292 59 64
e-mail: zuidwest@fryslan.frl

Streekwurk Noardwest Fryslân
Raadhuisplein 1
8801 KX Franeker
telefoon: 0517 - 38 07 33
e-mail: noardwest@fryslan.frl

Streekwurk Noordoost Fryslân
Florynwei 3c Burgum Postbus 213
9250 AE Burgum
telefoon: 0511 - 47 92 10
e-mail: noordoost@fryslan.frl

Streekwerk Waddeneilanden
Waddenpromenade 1 Postbus 100
8860 AC Harlingen
telefoon: 058 - 292 58 12
e-mail: eilanden@fryslan.frl

Provincie Groningen
t.a.v. het subsidieadviesloket
Martinikerkhof 12 Postbus 610
9700 AP Groningen
telefoon: 050 - 316 47 00
e-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Aanvraagformulier Waddenfonds
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ONDERDEEL E

ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE

De aanvrager verklaart:
a. alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben ingevuld en/of verstrekt;
b. niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te verkeren;
c. b
 ekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017;
d. z ich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekkers daartoe zijn aangewezen en mee
te zullen werken aan controles;
e. d
 at de ondertekenaar bevoegd is om te tekenen;
f. d
 at ten aanzien van de subsidieaanvrager geen uitstaand bevel tot terugvordering bestaat volgend op een eerdere beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.
Let op! Hierboven verklaart u bij punt e dat u bevoegd bent om namens uw organisatie deze subsidieaanvraag te ondertekenen. Het Waddenfonds zal de rechtsgeldigheid van de aanvraag moeten controleren. Wanneer blijkt dat de aanvraag niet rechtsgeldig is ondertekend, kan dit
gevolgen hebben voor de subsidietoekenning. Indien niet uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat u bevoegd bent om te
tekenen, voeg dan aanvullende informatie toe waaruit dit wel blijkt (bijvoorbeeld een mandaatregister, statuten of een getekende machtiging).

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend *):
     

     
(Naam)

     

(Functie)
     

(Datum)

(Plaats)

(Handtekening)

Medeondertekenaars *):
     

     
(Naam)

     

(Functie)
     

(Datum)

(Plaats)

(Handtekening)

     

     
(Naam)

     

(Functie)
     

(Datum)

(Plaats)

(Handtekening)

     

     
(Naam)

     

(Functie)
     

(Datum)

(Plaats)

(Handtekening)

Aanvraagformulier Waddenfonds
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(Naam)

     

(Functie)
     

(Datum)

(Plaats)

(Handtekening)

     

     
(Naam)

     

(Functie)
     

(Datum)

(Plaats)

(Handtekening)

Houdt u er rekening mee dat bij indiening per email een scan van het ondertekende aanvraagformulier is bijgevoegd
Tot slot. Mocht u vragen hebben of meer willen weten, neemt u dan contact op met het provinciale Streekbureau in uw regio.
Meer informatie en contactgegevens vindt u op

Leader Kop van Noord-Holland
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
telefoon: 072 - 519 57 74
e-mail: leader@nhn.nl

Streekwurk Zuidwest Fryslân
Stadslaan 75
8651 AC IJlst
telefoon: 058 - 292 59 64
e-mail: zuidwest@fryslan.frl

Streekwurk Noardwest Fryslân
Raadhuisplein 1
8801 KX Franeker
telefoon: 0517 - 38 07 33
e-mail: noardwest@fryslan.frl

Streekwurk Noordoost Fryslân
Florynwei 3c Burgum Postbus 213
9250 AE Burgum
telefoon: 0511 - 47 92 10
e-mail: noordoost@fryslan.frl

Streekwerk Waddeneilanden
Waddenpromenade 1 Postbus 100
8860 AC Harlingen
telefoon: 058 - 292 58 12
e-mail: eilanden@fryslan.frl

Provincie Groningen
t.a.v. het subsidieadviesloket Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
telefoon: 050 - 316 47 00
e-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Aanvraagformulier Waddenfonds
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