Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning van SVTGV
Geef aan voor welke ondersteuningsoptie u een aanvraag doet:
o

Projectbijdrage tot €10.000 ex. BTW/€12.500 incl. BTW
NB: u kunt volstaan met het invullen van het formulier

o

Projectfinanciering tot €100.000 ex. BTW/€125.000 incl. BTW/Projectlening tot
€250.000/Deelneming tot €500.000
NB: u dient een vormvrij projectplan aan uw aanvraag toe te voegen.
Stuur uw projectplan samen met uw aanvraag naar info@versterkingtuinbouwcluster.nl
Het is aan te bevelen om in dit plan, rekening te houden met, en informatie te geven over,
aspecten die het bestuur SVTGV bij de beoordeling betrekt.
Elementen die bij de beoordeling aan de orde komen zijn:

-

-

-

Hoe draagt het project bij aan de doelstelling van SVTGV; versterking van ondernemers en
het regionale tuinbouwcluster op de thema’s innovatie, versterking van ondernemerschap
en/of verbetering van rendement.
Past het project binnen de resultaatgebieden van SVTGV; 1) duurzame productie, teelt en
bedrijfsvoering, (2) management en ondernemerschap, (3) versterking van marktpositie en
logistiek of (4)bevorderen innovatie en kennis.
Voldoet de aanvrager(s) aan de gestelde eisen; kleine aanvraag (3 of meer deelnemers

ondernemers /tuinbouwproducenten) of grote aanvraag (collectief belang met uitstraling óf
10 of meer deelnemers ondernemers/ tuinbouwproducenten)

-

Valt de doelgroep van het project samen/binnen de doelgroep van SVTGV?
Straalt de projectaanpak kwaliteit, vertrouwen en haalbaarheid uit?

•

Projectnaam

•

Aanvrager

•

Deelnemende organisatie

•

Looptijd project, van-tot

Algemene projectgegevens

•

Contactpersoon
-Naam

-Straatnaam

-Postcode

-Woonplaats

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Datum aanvraag

Beschrijving projectaanvraag
•

Aanleiding

Geef in een korte omschrijving aan wat de aanleiding en achtergrond van uw project is

•

Doelstelling

Geef in een korte omschrijving aan wat het doel van uw project is

•

Activiteitenplan

Beschrijf de werkzaamheden en activiteiten in uw project en hoe deze worden aangepakt

•

Te bereiken eindresultaten

Beschrijf welke resultaten er aan het einde van uw project gerealiseerd zijn

•

Op welke resultaatgebieden of thema’s richt u project zich?

We vragen u om heldere keuzes te maken. Daarom kunt u maximaal 2 vakjes aankruisen; een
hoofdonderwerp en maximaal 1 nevenonderwerp:
-

Duurzame productie, teelt en bedrijfsvoering
Management, ondernemerschap en ondernemersvaardigheden
Versterking marktpositie en logistiek
Onderzoek, kennis en innovatie

•

Doelgroep

Geef aan welke producenten/ondernemers profiteren van uw project

Effect/impact

•

Beschrijf hoe uw project een meetbaar effect c.q. impact heeft op bovengenoemde
producenten/ondernemers

Communicatie

•

Beschrijf hoe u producenten/ondernemers bij uw project betrekt en/of de resultaten van uw
project communiceert naar producenten/ondernemers

Samenwerking
•
o
o

Werkt u met andere personen, organisaties of instellingen samen?
Nee
Ja, namelijk (uitgebreide informatie over deelnemende ondernemers of organisaties)

Details
•

Geef een globale planning van de uitvoering van de werkzaamheden

Maand, jaar

Omschrijving

•

Verdere uitwerking

Geef in een korte toelichting aan hoe u de verdere uitwerking van het project vormgeeft

Financiering
Indien uw projectaanvraag een bijdrage van maximaal €10.000 ex. BTW/€12.500 incl. BTW
betreft, vult u in onderstaande tabel de geschatte bedragen in. Indien uw projectaanvraag
een bijdrage boven de €10.000 ex. BTW betreft, neem dan de bedragen uit het projectplan
over. Stuur uw projectplan samen met aanvraag naar info@versterkingtuinbouwcluster.nl

Euro’s ex. BTW
Begrote
ondersteuningswaardige
kosten (specificeer in
bijlage)
Begrote overige kosten
Eigen bijdrage
Bijdrage derden
Gevraagde bijdrage
SVTGV

Euro’s nietverrekenbare BTW

Euro’s totaal

Geef van de genoemde posten in een bijlage een specificatie van de onderliggende
bedragen. Geef hierbij aan welke bedragen reeds toegezegd en schriftelijk bevestigd zijn.
Alleen niet -verrekenbare BTW komt voor subsidie in aanmerking. Geef daarom in uw
aanvraag aan in hoeverre BTW niet-verrekenbaar is voor uzelf en eventuele medeaanvragers.
Stuur deze bijlage samen met uw projectplan en uw aanvraag naar
info@versterkingtuinbouwcluster.nl

KLIK HIER voor een overzicht van de kosten die voor ondersteuning in aanmerking komen.
Ondertekening
o

Ik ga ermee akkoord dat SVTGV bij het toekennen van financiering aan dit project,
hiervan melding maakt op de website van SVTGV onder vermelding van logo, naam, foto
en contactgegevens van de aanvragen

Plaats

Datum

Handtekening

Controleer of u alle velden heeft ingevuld.
Print het formulier vervolgens uit en stuur het - voorzien van uw handtekening naar info@versterkingtuinbouwcluster.nl

