
Aanvraagformulier Waddenfonds

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS  
behorend bij subsidieregeling advieskosten waddenfonds 2019/02 
t.b.v. tegemoetkoming in advieskosten voor volledige aanvraag op grond van  
subsidieregeling waddenfonds 2019/01
Versie juli 2019

Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden

Contact
T 058 2339020
info@waddenfonds.nl

Voorlopige projectnaam voor uw aanstaande aanvraag onder Subsidieregeling Waddenfonds 
2019/01 (kies een logische aanduiding van maximaal vijf woorden)

 

Datum ontvangst: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

 

Het Waddenfonds heeft als doel de aanvrager te faciliteren door middel van het verstrekken van een adviesvoucher waarmee de 
aanvrager een subsidie ontvangt van max. € 5.000,- voor het inschakelen van een adviseur die de aanvrager inhoudelijk en subsi-
die technisch ondersteunt opdat een volledige aanvraag wordt ingediend op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 
(tender voor acht thema’s).

WAARVOOR DOET U EEN AANVRAAG?
Openstellingsperiode advieskosten Waddenfonds 23 september 2019 tot 4 oktober 2019 tot 12:00 uur 
(meer informatie op )

  Waddenfonds 2019-02 Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2019/02t

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 bij indiening per email een scan van het ondertekende aanvraagformulier is bijgevoegd.
- Vul s.v.p. de onderdelen A t/m E van dit aanvraagformulier volledig in!
- Houdt u er rekening mee dat u de laatste pagina (onderdeel D) ondertekent

Het Waddenfonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevens-
bescherming 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 archief-
doeleinden gedeeld met de provincie Fryslân. 
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 ONDERDEEL A GEGEVENS AANVRAGER
1 Naam van de aanvrager

2 Postadres

3 Postcode en plaats

4 Telefoonnummer

5 IBAN

6 Naam contactpersoon   dhr  mevr
7 Postadres

8 Postcode en plaats

9 Telefoonnummer

10 E-mailadres

11 Vraagt u als gemachtigde aan namens de aanvrager?  Ja
 Nee

Voeg een machtiging,  
bij de aanvraag.

12 Vraagt de aanvrager mede namens  
een samenwerkingsverband aan?

 Ja
 Nee

Voeg een overzicht van de beoogde 
samenwerkingspartners als bijlage 
bij de aanvraag.  

13

Is de aanvrager een publiekrechtelijke rechtspersoon,  
een stichting, vereniging of een onderneming?

KvK-nr: 
     

 Publiekrechtelijke rechtspersoon
 Onderneming, te weten een

 Micro onderneming
 Kleine onderneming
 Middelgrote onderneming
 Grote onderneming

 Overig

Toelichting: 
(Max. 350 
leestekens)

14 Kunt u de BTW voor dit project verrekenen?

Via bijvoorbeeld het BTW-compensatiefonds of de fiscus.   

 Ja
BTW-nr: 

 Nee

BTW die u kunt verrekenen is  
niet subsidiabel.

Toelichting: 
(Max. 350 
leestekens)
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 ONDERDEEL B STAATSSTEUNT

1 Staatssteun
Als u ondernemer bent of als uw organisatie economische activiteiten verricht, dan moet deze subsidie als staatssteun aangemerkt wor-
den. U kunt in dat geval deze subsidie aanvragen onder de de-minimis vrijstelling. 

Als uw organisatie geen economische activiteiten verricht, dan kunt u het hokje “geen staatssteun” aankruisen.

Geef aan of u als  
aanvrager valt onder  
de-minimis vrijstelling  
(regulier of voor landbouw  
of visserij)

 Geen staatssteun

 De-minimis  Regulier  Landbouw  Visserij

 ONDERDEEL C 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.

  Machtiging (wanneer u als gemachtigde aanvraagt) – zie vraag A11
  Overzicht van samenwerkende partners – zie vraag A12
  De-minimisverklaring

Neem bij twijfel of vragen contact op met het Waddenfonds!
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 ONDERDEEL D ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDEX

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 dan wel dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)  

niet van toepassing is; 
c. bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de Algemene Subsidieverordening  

Waddenfonds 2017;
d.  bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidie¬verstrek¬kers daartoe zijn aangewezen en 

mee te zullen werken aan controles;
e. dat de ondertekenaar bevoegd is om te tekenen;
f. dat 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)

Medeondertekenaar *):

     
(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 Waddenfonds via info@waddenfonds.nl  
of 058-2339020. Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.waddenfonds.nl

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.
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