Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor
conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van
uw aanvraag het online-formulier op de Webportal van Stimulus
Programmamanagement te gebruiken via www.stimulus.nl.

AANVRAAGFORMULIER REACT-EU (Groen, digitaal, veerkrachtig herstel ZuidNederland)
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020

Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op REACT-EU, in het kader van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020, betreffende de deelregio Zuid-Nederland,
zoals verwoord in het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (hierna: OPZuid) en de
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 met de daarbij behorende
wijzigingen.

Projectnaam:
Aanvrager*:
Hoofdlocatie project:

, te

□ Aanvraag door natuurlijk persoon, of
□ Aanvraag door rechtspersoon, of
□ Aanvraag door samenwerkingsverband
* Als de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband vult u hier de

naam in van aanvrager 1, genoemd onder Deel 2.3 in dit aanvraagformulier.
Aanvraagprocedure
Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor projecten zoals beschreven in de
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020, paragraaf 7. Het volledig
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, vergezeld van alle verplichte bijlagen (opgenomen in
de checklist in bijlage A van dit aanvraagformulier), dient u in via de Webportal van Stimulus
Programmamanagement www.stimulus.nl. Alleen aanvragen die uiterlijk op de sluitingsdatum van de
openstelling volledig en juist zijn ingediend, worden in behandeling genomen.
Meer informatie?
Op onze website www.stimulus.nl vindt u meer informatie over OPZuid en de Subsidieregeling.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op 040-2370100 of via e-mail
info@stimulus.nl.

Deel 1 Gegevens van de aanvrager
Als de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband vult u hieronder de
gegevens in van aanvrager 1, genoemd onder Deel 2.3 in dit aanvraagformulier. Voor de
gegevens van de overige aanvragers binnen het samenwerkingsverband voegt u bijlage B bij.
1.1 Organisatie
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Rechtsvorm:

…………………………………………………………………………………………………………….

KvK-nummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Vestigingsadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Algemeen e-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………….
Website:

…………………………………………………………………………………………………………….

Bankrekening (IBAN): …………..…………….…………………………………………………………………………………
1.2 Contactpersoon
Naam:
…………………………………………………………………………………………….………………
Voornaam/initialen: ………………………………………………………………………….

Dhr. / Mevr.

Functie:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Overige gegevens van de aanvrager
Kunt u de BTW van de projectkosten verrekenen?

Ja / Nee

Maakt uw organisatie onderdeel uit van een groep van ondernemingen?

Ja / Nee / N.v.t.

Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden volgens artikel 2 van
verordening (EU) 651/2014 ?
Bijlage C ingevuld en ondertekend bijvoegen.

Ja / Nee / N.v.t.

Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van steun,
omdat deze uit eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig
en onverenigbaar met de interne markt is verklaard?

Ja / Nee

Wanneer uw organisatie deel uitmaakt van een groep:
Worden alle projectactiviteiten uitgevoerd / kosten betaald door de onder
1.1 genoemde rechtspersoon?
Ja / Nee /N.v.t.
Kies Nee indien verbonden entiteiten (een deel van de) projectactiviteiten uitvoeren
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Deel 2 Gegevens van het project
2.1 Projectkenmerken
Projectnaam:

………..……………………………………………………………………………………………...............

Doelstelling (korte omschrijving): …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Startdatum projectactiviteiten: .…………………………………
Houd bij het kiezen van een startdatum rekening met het volgende:
Indien sprake is van een aanvraag door een onderneming, dan dient de gevraagde steun een
stimulerend effect te hebben (artikel 6 van Verordening (EU) Nr. 651/2014). Dit wordt geacht
aanwezig te zijn wanneer de projectactiviteiten aanvangen ná indiening van de subsidieaanvraag.
Einddatum projectactiviteiten: ..…………………………………
Let op: Op de door u opgegeven einddatum dienen de projectactiviteiten te zijn afgerond en moet
tevens het verzoek tot vaststelling zijn ingediend.
2.2 Projectgegevens
Geef aan in hoeverre uw projectvoorstel voldoet aan de subsidievereisten, zoals opgenomen
in de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 artikel 7.4.
Wordt het project uitgevoerd in of komt het project ten goede aan de
provincie Zeeland, de provincie Noord-Brabant of de provincie Limburg?

Ja / Nee

Levert het project een bijdrage aan een of meer transities uit de RIS3?

Ja / Nee

Is het project gericht op het leveren van een bijdrage aan een of meer van de
outputindicatoren?

Ja / Nee

Is het project gericht op MKB-ondernemingen?

Ja / Nee

Is het project gericht op?
1°. Digitalisering;
2°. Vergroening;
3°. Veerkrachtig herstel van de economie;
4°. Het bevorderen van marktgerichte samenwerking tussen bedrijven onderling
of tussen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden; of
5°. Het stimuleren van open innovatie en methoden en processen die daar
bij aansluiten;

Ja / Nee

Het project voldoet aan het geheel van de volgende criteria:
1°. het project draagt bij aan de doelstellingen van React-EU binnen het
Operationeel Programma Zuid 2014-2020;
2°. het project is innovatief;
3°. het projectplan heeft een voldoende kwaliteit; en
4°. het project draagt bij aan duurzame ontwikkeling en heeft
maatschappelijke impact.

Ja / Nee
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Is het project is uitvoeringsgereed?

Ja / Nee

Voldoet het project aan de algemeen aanvaarde rechtsbeginselen, zoals de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, het verbod op discriminatie
op grond van ras, etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd of
seksuele geaardheid en de toegankelijkheid voor gehandicapten?

Ja / Nee

Levert het project een bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot behoud,
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, waarbij
het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt toegepast?

Ja / Nee

2.3 Deelnemers in het samenwerkingsverband (indien van toepassing)
Naam aanvrager 1: …………………………………………………, te …………………………………….
Naam aanvrager 2: …………………………………………………, te …………………………………….
Naam aanvrager 3: …………………………………………………, te …………………………………….
Naam aanvrager 4: …………………………………………………, te …………………………………….
Naam aanvrager 5: …………………………………………………, te …………………………………….
Naam aanvrager 6: …………………………………………………, te …………………………………….
Naam aanvrager ..
Voor iedere deelnemer binnen het samenwerkingsverband, niet zijnde aanvrager 1, vult u bijlage
B in en moeten de verplichte bijlagen uit de checklist in bijlage A worden aangeleverd.
Het samenwerkingsverband voegt als bijlage bij dit aanvraagformulier een door alle deelnemers
ondertekende samenwerkingsovereenkomst conform het model in bijlage F toe.
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2.4 Projectkosten
Projectkosten naar kostensoort
Loonkosten plus vaste percentages
Loonkosten o.b.v. IKS
Loonkosten o.b.v. EU goedgekeurde tarieven
Uren in natura op basis van vast tarief
Loonkosten o.b.v. forfaitaire opslag 20%
Loonkosten o.b.v. vast percentage deeltijd per maand
Loonkosten + vaste percentage 32% werkgeverslasten
Overige kosten o.b.v. forfaitaire opslag 40%
Afschrijvingskosten
Grondkosten (niet zijnde bijdragen in natura)
Overige kosten derden
Overige bijdragen in natura
Opbrengsten (-/-)

Totale subsidiabele kosten excl. btw*
Niet subsidiabele projectkosten

Totale projectkosten exclusief btw

Aanvrager
1
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………

Aanvrager
2
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………

Aanvrager
..
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………

€ .………

€ .………

€ .………

€ …………

€ …………

€ …………

€ .….…..

€ .….…..

€ .….…..

* Indien u de btw voor de projectkosten niet kunt verrekenen: kosten inclusief btw opnemen.

2.5 Uitgavenplanning
Planning van de subsidiabele kosten
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2021

€ …………

2022

€ …………

2023

€ …………

2.6 Financiering
Financiering subsidiabele kosten

Begroting

%

Vast/proportioneel*

€ …………
€ …………
€ …………
€ …………

….
….
….
….

……………………….
……………………….
……………………….
proportioneel

€ ………..

100

Eigen bijdrage(n) aanvrager(s)
Overige financiering (Privaat)**
Overige financiering (Publiek)**
Gevraagde subsidie (OPZuid) ***

Totaal financiering
*
**

Geef aan of het om een proportionele (%) of vaste bijdrage in de subsidiabele kosten gaat.
Indien van toepassing. Let op:
> Financieringsbijdragen van organisaties buiten het project moeten worden onderbouwd
met een bewijs van toegezegde financiering (verplichte bijlage 7 uit checklist in bijlage A).
> Aanvragers die tevens subsidie aanvragen onder de Subsidieregeling cofinanciering
Europese Programma’s 2014-2020 Noord-Brabant en/of de Subsidieregeling cofinanciering
Europese Programma’s 2014-2020 Zeeland: aanvraagformulier invullen in de portal.
*** De OPZuid-subsidie kan bestaan uit een EFRO-bijdrage en/of een Rijksbijdrage.

2.7 Outputindicatoren

Streefwaarde

CO01

Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

CO02

Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt

CO04

Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt

CO06

De private bijdrage in de totale kosten van het subsidieproject

€ …..………..

CO30

De extra capaciteit hernieuwbare energieproductie

……….. MW

PS3

Aantal demonstraties gericht op de 'slimme uitrol' van
koolstofarme technologie in de gebouwde omgeving

PS4

Aantal projecten vergroening

PS5

Aantal projecten digitalisering

Geef realistische streefwaarden op, gebaseerd op de directe output van het project per einde van
de projectperiode. Beschrijf bijvoorbeeld hoeveel energie wordt opgewerkt per jaar, per systeem.
Hoeveel systemen er naar verwachting zullen worden toegepast. Let op: bij afronding van het
project dient u voor de gerealiseerde waarden een onderbouwing aan te leveren.
Een nadere uitwerking van de outputindicatoren is te vinden in het Operationeel Programma
Zuid-Nederland 2014-2020, tabel 5 (p. 39).
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Deel 3 Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de voorwaarden die betrekking hebben
op deze aanvraag;
• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
• kennis te nemen van het feit dat indien uw project subsidie ontvangt, deze zal worden
opgenomen in de lijst van concrete acties en op de website www.europaomdehoek.nl;
• kennis te hebben genomen van het feit dat de OPZuid-subsidie kan bestaan uit een EFRObijdrage en / of een Rijksbijdrage;
• op de hoogte te zijn van een verlengde beslistermijn voor cofinanciering van de provincie
Noord-Brabant / van de provincie Zeeland, indien hier sprake van is.
• op de hoogte te zijn van en zich te houden aan alle regelgeving met betrekking tot dit project;
• kennis te nemen van het feit dat bij (vermoeden van) onregelmatigheid en / of fraude in alle
gevallen aangifte zal worden gedaan.
[Naam Aanvrager]
Aanvrager 1 namens een samenwerkingsverband
Let op: Aanvraag moet worden ondertekend door een daartoe bevoegd persoon cf. inschrijving KvK.
Naam:

………………………………………………..

Plaats: ………………………………………………………….

Functie: ………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………
Gemachtigde (indien van toepassing)
Kopie volmacht bijvoegen
Naam van de organisatie:

……………………………………………………………………………………………….

Postadres:

……………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

……………………………………………………………………………………………….

Naam van de contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………………….

E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………….

Naam:

……………………………………………..

Functie: ………………………………………….….

Plaats:

…………………………………………………………...

Datum: …………………………………………………………...

Handtekening: ……..…………………………………………….
Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient ondertekend en vergezeld van de verplichte
bijlagen te worden ingediend via de Webportal van Stimulus Programmamanagement
www.stimulus.nl.
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