
Aanvraagnummer (doorlopend obv binnenkomst)

Aanvrager

Contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

E-mail adres

Projectnaam

Projectaanvraag datum 

Startdatum/ periode uitvoering

Projectbeoordelingsdatum

Omvang aanvraag project in euro’s excl. BTW 

Is er sprake van cofinancieringen? 

Welke fondsen zijn er nog meer aangeschreven? 

Welke fondsen hebben reeds gelden toegekend? 

Ja 

Nee

Projectaanvraag heeft betrekking op één project.

Aanvraagformulier Fondsgelden Projecten 

Ja 

Nee

Het project waarop de projectaanvraag  
betrekking heeft is nog niet gestart of gaat nog 
niet van start tussen het indienen van het  
project en de beoordeling van de aanvraag. 

Ja 

Nee

Het project betreft een project met terugkerende 
bijdrage van maximaal 3 jaar.

Ja 

Nee

Het project is onderdeel van een eerdere  
projectaanvraag.

* Een terugkerend project kan maximaal 3 keer een bijdrage uit het Ondernemersfonds ontvangen; de gelden van het Ondernemersfonds 

zijn primair bedoeld ter ondersteuning bij de start van een project. Het project dient op termijn financieel zelfstandig te kunnen draaien. De 

hoogte van de bijdrage uit het Ondernemersfonds is bij de 2e en 3e toekenning respectievelijk maximaal 50% en 25% van de eerste toegek-

ende bijdrage. Zo kan het zijn dat een project betrekking heeft  op meerjarige contracten, voorbeelden uit het verleden zijn bijvoorbeeld de 

bloemvoorziening, bebording en surveillance.

Beknopte omschrijving project (bijlages meesturen) – verplicht veld
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Note: de blauw gekleurde vragen worden door VOS ingevuld.



Draagt het plan bij aan de pijler toerisme en  
recreatie?

Heeft uw project een positief effect op de  
infrastructuur?

Heeft uw plan een positief effect op bedrijven en 
investeringen (en/of leefbaarheid)

Draag uw plan bij aan duurzaamheid

Toetsing 7 pijlers - graag ja of nee antwoorden en toelichtingen

Is het een project voor Ondernemers en door 
Ondernemers?

In hoeverre worden er vrijwilligers ingezet om het 
plan uit te kunnen voeren?

Conclusie (ook in relatie tot toegekende projectgelden aan betreffende pijler(s) tot dusver):

Totaal aantal punten:
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Wat betekent uw aanvraag voor de  
arbeidsmarkt en het onderwijs. Op welke 
wijze hebben zij hierin een rol of worden zij 
betrokken?



Ja 

Nee

De begroting is sluitend

Ja 

Nee

In de aanvraag is de cofinanciering uitgewerkt

Ja 

Nee

De begroting is uitgewerkt met behulp van  
offertes of een andere nadere toelichting van de 
kosten.

Ja 

Nee

De bijdrage zal binnen een jaar na toekenning 
worden benut.

Begroting project, omvang aanvraag en overige medefinanciers

De aanvrager dient de financieringsbehoefte aannemelijk te maken.

Opmerking: 

Bij gelijke geschiktheid van projectaanvragen wordt er ook gekeken naar aanwezige cofinancieringen. Dit is 
zwaarwegend om gelden toe te kennen

Toelichting (van minimaal bovenstaande punten)

 
Conclusie begroting project ten opzichte van aanvraag en zekerheid financierbaarheid:
De cofinanciering bedraagt …% van de begroting:

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als deze is voorzien van de volgende documenten:
 
- Het volledig ingevulde aanvraagformulier
- Het projectplan
- Sluitende begroting met cofinanciering
- Offertes (indien van toepassing)
 
U kunt uw aanvraag sturen naar: buitenring@ondernemendsneek.nl 
 
Afspraken uitbetaling, nacalculatie, informatieplicht, ed.

- Uitbetaling vindt plaats na ontvangst eindfactuur (originele facturen bijvoegen)
- Als het project aantoonbaar loopt / is afgerond
- Uitbetaling vindt plaats als er schriftelijke toezeggingen aan subsidies overlegt kan worden
- Nacontrole projectadministratie
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Conclusie: aanvraagomvang ten opzichte van totale goedgekeurde begrote projectgelden (jaarbudget)

Conclusie: aanvraagomvang ten opzichte van toegestane omvang € 30.000

Opmerkingen over regio waar de aanvraag uit komt – Sneek breed of bepaald trekkingsgebied (in relatie tot 
toegekende projectgelden aan betreffende regio tot dusver.

Conclusie aanvraag (beargumentatie)

Advies (datum)

Datum:

Voor- en achternaam:

Handtekening
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