Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied

1. NAW gegevens Crediteur/Gemachtigde
Organisatie
Naam (contactpersoon)
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
IBAN
BIC-code
Ten name van
De financiële bijdrage bedraagt
(in te vullen door waterschap)

Op dit rekeningnummer
wordt het voorschot
bedrag gestort. Dit kan na
indienen aanvraag niet
meer gewijzigd worden.
30% van de projectkosten
tot een max. van €5000,-

€

2. Projectgegevens
Kort en bondig

Projecttitel
Inhoud project

Max. 4 regels,
In het projectplan ruimte
voor meer toelichting.
Toevoegen van de
projectlocatie

Locatie

2.1 Aanleiding, doel en manier van uitvoering
•
•

•

3. Toets aan voorwaarden
De groen- en waterstructuur
wordt door dit project versterkt
Beschrijf wat er gebeurt met de
groen- en waterstructuur na
afronding van het project. En
hoe dit project hier een
positieve uitwerking op heeft.
Het project is gericht op
participatie en/of verbinding
Het project heeft draagvlak bij
belanghebbenden

☐ Ja
☐ Nee

Zo ja, op welke manier:

☐
☐
☐
☐

Zo ja, op welke manier:

Ja
Nee
Ja
Nee

Beschrijf de huidige
situatie
Beschrijf kort en
krachtig wat je wil
veranderen (het
knelpunt) in de vorm
van een
kernboodschap.
Beschrijf de manier
waarop het werk
wordt uitgevoerd
(technisch)

Het project heeft een lange
looptijd / permanent karakter
Het project wordt financieel
ondersteund door minimaal
twee partijen (naast een
eventuele bijdrage van het
waterschap)
Naast een bijdrage van het
waterschap wordt nog ergens
anders subsidie aangevraagd
Beschrijf zo volledig mogelijk
wie belanghebbenden zijn bij
dit project. Omschrijf van wie
de grond is waarop het project
plaatsvindt en hoe je de
eigenaar hebt betrokken.
De grondeigenaar waar het
project gerealiseerd wordt is
akkoord
Het project voldoet aan
geldende wet- en regelgeving
en beleid
Het project kan na afronding
als voorbeeld door Aa en Maas
worden getoond

☐
☐
☐
☐

Ja
Nee
Ja
Nee

☐ Ja
☐ Nee

Hoe lang is de looptijd van het project:
Zo ja, door wie en hoe:

Zo ja, bij welke instantie:

☐ Ja

☐ Ja
☐ Nee
☐ Ja
☐ Nee

Zo ja, dan verleent de crediteur/gemachtigde bij
deze toestemming voor het gebruik van foto’s door
Aa en Maas

4. Kosten en uitvoering
De geraamde projectkosten
bedragen:
Een projectbegroting met
onderbouwing en offertes zijn
als bijlage bijgevoegd

€
☐ Ja
☐ Nee

Het is verplicht een onderbouwing en/of offerte van de
projectkosten mee te sturen. Op basis van deze kosten wordt
een eventuele bijdrage bepaald.

5. Ondertekening
Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij behorende
bescheiden, naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats
Datum
Handtekening

Naam in blokletters

