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voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

 

BIJLAGE A 
 
Checklist met verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag in het kader van Subsidieregeling 
plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord Brabant 2-14-2020, hoofdstuk “Uitvoering van LEADER-
projecten”. 
  
In onderstaand overzicht zijn de verplichte bijlagen opgenomen. Deze maken onderdeel uit van uw 
subsidieaanvraag en dienen daarom samen met het aanvraagformulier te worden ingediend. Zolang 
wij niet in het bezit zijn van de voorgeschreven bijlagen is de aanvraag onvolledig en wordt deze niet 
door ons in behandeling genomen.  
 
Algemene verplichte bijlagen 
 

1 Projectplan (bijlage B)  
Het projectplan conform het format projectplan (bijlage B bij dit aanvraagformulier). 

2 Begroting + toelichting conform format zoals opgenomen in het aanvraagformulier (dit 
kan ook onderdeel van het projectplan zijn).  

3a Volledig ingevulde en ondertekende MKB-verklaring (bijlage C); 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht voor MKB-organisatie(s) (die onderdeel uit maken 
van het samenwerkingsverband)  

3b Volledig ingevulde achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring. In het format 
MKB-verklaring is een link opgenomen naar een website waarop een berekening kan 
worden gemaakt. Van de uitkomst van de berekening dient een afdruk meegestuurd te 
worden.  
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht voor MKB-organisatie(s) (die onderdeel uit maken 
van het samenwerkingsverband). 

4 Kopie van de laatst opgemaakte en volledige jaarrekening* 
Indien de aanvrager deel uit maakt van een verband van ondernemingen: kopie van de 
geconsolideerde jaarrekening op het hoogste organisatieniveau of, indien niet 
beschikbaar, een kopie van de jaarrekening van de aanvrager zelf. 
 
*  Als bedoeld in artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek of de balans en de staat van 
baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een 
verslag (niet ouder dan 1 jaar) over de financiële positie op het moment van aanvraag. 
 
Indien u een ZZP-er bent, kunt u volstaan met een actueel overzicht van (spaar)middelen 
waaruit voor uw kostendeel in het project voldoende financiële draagkracht is af te 
leiden. 
Let op: Indien er sprake is van een samenwerkingsverband is dit verplicht voor alle 
ondernemingen binnen het samenwerkingsverband. 

5 Kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan 1 jaar) waarop ten minste 
rekeningnummer, tenaamstelling en datum zichtbaar zijn, of een verklaring van de bank 
dat het opgegeven rekeningnummer bij de betreffende bank bekend is en op naam van 
de aanvrager staat.  
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht voor de aanvrager/penvoerder. 

6 Verklaring geen financiële moeilijkheden (bijlage D).  
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Let op: Deze bijlage is verplicht voor iedere aanvrager / partner die een onderneming is. 

7 Kopie samenwerkingsovereenkomst getekend door alle samenwerkingspartners. Het 
format voor een samenwerkingsovereenkomst met de minimaal verplichte onderdelen is 
opgenomen in bijlage E.  
Let op: Deze bijlage is verplicht indien de aanvraag wordt ingediend door een 
samenwerkingsverband en moet door alle partners ondertekend zijn. 

8 Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project.  
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien het project wordt medegefinancierd door 
organisaties die geen aanvrager zijn (aanvragers zijn diegenen zoals aangegeven in het 
aanvraagformulier). 

9 Vergunningen (indien van toepassing en reeds beschikbaar) 

10 Aanbestedings-/inkoopbeleid 
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien de aanvrager een aanbestedende dienst is 
en voor eventuele partners die een aanbestedende dienst zijn. 

11 Kopie volmacht.  
Let op: Deze bijlage is alleen verplicht indien de aanvraag wordt ingediend door een 
intermediair. 
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