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Welke informatie hebben wij nodig?
Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende stukken.
 Dit volledig ingevulde aanvraagformulier, zoals bedoeld in artikel 10 van de subsidieregeling. Dit
formulier dient te worden ondertekend door de penvoerder en de mede-initiatiefnemers van de
aanvraag.
 Een projectplan zoals bedoeld in artikel 10 van de Subsidieregeling. Het projectplan mag niet
meer dan 10 pagina’s (enkelzijdig) bevatten. In het projectplan wordt omschreven om welke
subsidiabele activiteiten het gaat en hoe, wanneer, met welke partners en middelen een bepaald
(tijdelijk) doel wordt bereikt, zie ook artikel 2, 3 en 4 van de subsidieregeling.
 Een begroting met duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven en gespecificeerd naar
financieringsbron. Hierin is duidelijk zichtbaar op welke wijze wordt voldaan aan de eis van
minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal € 50.000,- subsidie uit het
Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.
 Het tijdpad met een duidelijk en concreet overzicht van de activiteiten in de tijd en vermelding
van wanneer welke (deel)resultaten worden verwacht.
 Een korte opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de Aanvrager, projectleider en
meewerkende samenwerkingspartners.
 Van de penvoerende organisatie/bedrijf een kopie van de meest recente oprichtingsakte of
statuten en een actueel uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 12 maanden).
 Van elk van de initiatiefnemers (inclusief penvoerder) een ingevulde en ondertekende ‘Eigen
verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling’.
xxxxxxxxxxx
Wat doet de gemeente met uw aanvraag?
Na 1 april 2018 worden alle aanvragen beoordeeld volgens de regels uit de Subsidieregeling Toekomstfonds
Duurzame Ontwikkeling en onderliggende wet- en regelgeving. De adviescommissie Toekomstfonds
Duurzame Ontwikkeling brengt een advies uit aan het college van B&W. Het college besluit over de
subsidieaanvragen en stelt de subsidiebeschikkingen vast.
xxxxxxxxxxx
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Aanvraag subsidie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling
1

Project
Wat is de naam van het project?

2

Gegevens Initiatiefnemer
Vermeld de organisatienamen van de initiatiefnemers, met als eerste de penvoerder.

3

Korte omschrijving van het project
Beschrijf in een paar zinnen opzet en doel van het project.

4

Welke duurzaamheidsdoelstelling?
Welke duurzaamheiddoelstelling staat centraal in het project? (Zoals aangegeven in artikel 3 van
de subsidieregeling)

5

Beoogde impact
Beschrijf kwalitatief en kwantitatief de beoogde impact van het initiatief op de
duurzaamheidsdoelstelling waarop het gericht is (zoals aangegeven bij 4) voor de stad en de
regio Amersfoort.

6

Omschrijving projectresultaten
Beschrijf SMART de projectresultaten.

7

Innovatieve activiteiten
Op welke wijze is het project innovatief en vernieuwend? Positioneer het project helder ten
opzichte van andere initiatieven met een vergelijkbare doelstelling.

8

Kansen voor opschaling
Op welke wijze levert het project een blauwdruk voor opschaling en een mogelijke business case?
Breng de marktpotentie helder in beeld, welke impact heeft het aangevraagde project nu en
welke potentie kan het in de toekomst hebben bij opschaling?

9

Kwaliteit van de Aanvrager (korte opsomming van opleiding en relevante werkervaring van de
aanvrager, projectleider en meewerkende samenwerkingspartners toevoegen als bijlage)
Met welke (minimaal twee) andere partijen wordt samengewerkt vanuit de ‘quadruple
helix’(overheid, industrie, onderwijs, bewoners)? En op welke wijze zijn zij betrokken bij dit
project?

10

Vraaggestuurd
Op welke wijze is het project vraaggestuurd opgezet en zijn inwoners of gebruikers in de
gemeente Amersfoort betrokken?

11

Communicatie
Op welke wijze worden de opgedane kennis en ervaring in het project gedeeld en beschikbaar
gesteld aan anderen? Dit gebeurt minimaal op passieve wijze door middel van een
projectwebsite waarop de voortgang in beeld wordt gebracht en maximaal actief door het
organiseren van bijvoorbeeld ontmoetingen.
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12

13

Planning (detailplanning met tijdpad uitwerken en toevoegen als bijlage)
Start
Geef aan op welk moment in 2018 het initiatief start.
Halverwege

Geef aan wanneer het project halverwege de looptijd is.

Resultaat/oplevering

Geef aan tot wanneer de aangevraagde activiteiten lopen.
Vermeld ook wanneer de eindresultaten kunnen worden
opgeleverd.

Kernpunten van de begroting (gespecificeerde begroting toevoegen als bijlage)
Totaal van de projectkosten
Totaalbedrag projectkosten
Totaal eigen bijdrage
initiatiefnemers *)
Totaal gevraagd
subsidiebedrag

Totaalbedrag eigen bijdrage initiatiefnemers
Maximaal 50% van subsidiale kosten, met een maximum van
€50.000,-

*) Specificatie eigen
bijdrage
Aantal eigen uren aanvrager

Aantal eigen uren

Uurtarief aanvrager

Maximaal €75,- per uur
Totaal bedrag eigen uren inzet aanvrager

Overige eigen financiering
aanvrager

Totaalbedrag overige eigen financiering aanvrager

*) Specificatie eigen
bijdrage medeinitiatiefnemer 1
Aantal eigen uren medeinitiatiefnemer 1
Uurtarief medeinitiatiefnemer 1

Naam:
Aantal eigen uren
Maximaal €75,- per uur
Totaal bedrag eigen uren inzet mede-initiatiefnemer 1

Overige eigen financiering
mede-initiatiefnemer 1

Totaalbedrag overige eigen financiering mede-initiatiefnemer 1

*) Specificatie eigen
bijdrage medeinitiatiefnemer 2
Aantal eigen uren medeinitiatiefnemer 2
Uurtarief medeinitiatiefnemer 2

Naam:
Aantal eigen uren
Maximaal €75,- per uur
Totaal bedrag eigen uren inzet mede-initiatiefnemer 2

14

Overige eigen financiering
mede-initiatiefnemer 2

Totaalbedrag overige eigen financiering mede-initiatiefnemer 2

IBAN-nummer

Vermeld het IBAN-nummer t.b.v. het project

Risico’s en afhankelijkheden
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Geef transparant aan welke risico’s u voorziet en met welke afhankelijkheden u te maken hebt.
Licht toe hoe u hier mee omgaat en benoem de beheersmaatregelen.
15

Opmerkingen

xxxxxxxx
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