Aanvraagformulier VerduurSAMEN2030impuls versie 2021
Bewustwording duurzaamheid

Vul hieronder je gegevens in
Datum ontvangst:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
IBANnummer:

Informatie over het initiatief
Beschrijf hieronder je initiatief en maak daarbij duidelijk hoe je minimaal vijf andere inwoners bereikt

Beschrijf hieronder de activiteiten die horen bij het initiatief en voeg een planning toe

Beschrijf hoe het initiatief bijdraagt aan de doelen van VerduurSAMEN2030 (zie daarvoor de
website). Motiveer hoe het initiatief de sociale cohesie en samenwerking vergroot.

Begroting van de subsidiabele kosten
Beschrijf hieronder de kosten die je verwacht te maken voor het project. We hebben drie soorten
kosten waarmee je in aanmerking komt voor subsidie. Wanneer een van de onderdelen niet van
toepassing is, dan mag je het veld leeglaten.

1. Kosten derden

<beschrijving wie wordt ingehuurd, waarvoor, tegen welke kosten en onderbouw het met offertes>

2. Out-of-pocket kosten
<beschrijving van activiteit, kosten en onderbouw het met offertes >

3. Uren inzet van arbeid door vrijwilligers
<beschrijving werkzaamheden, wie, aantal uren à (maximaal) € 5,00 per uur >

Totaal te maken kosten (€):

Bijgevoegd
☐ Offerte van de activiteit(en) (indien van toepassing)
☐ Onderbouwing van de begroting (indien niet hiervoor ingevuld)
☐ Activiteitenplan met gedetailleerde projectbeschrijving (indien niet hiervoor ingevuld)
Ondertekening
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden van de subsidieregeling Impuls
VerduurSAMEN2030 versie 2021 en de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats:
Datum:

Handtekening:

X

Voorwaarden:
Op deze aanvraag zijn alle voorwaarden uit de subsidieregeling Impuls VerduurSAMEN2030 versie
2021 van toepassing, opgenomen in de paragrafen 1, 2, 4 en 7.
Enkele punten uitgelicht:
o Aanvragen komen voor subsidie in aanmerking indien deze voldoende bijdragen aan de
criteria in artikel 4.6 (subsidieregeling Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2021).
o Het project of de activiteit moet minimaal vijf inwoners van Gemeente Bergen bereiken.
o Het project of de activiteit is uiterlijk 31 december 2021 uitgevoerd.
o Er is niet eerder door het College van B&W van Gemeente Bergen een subsidie verstrekt
voor het project of de activiteit.
o Er is niet eerder voor het project of de activiteit een subsidie verstrekt tot een maximum van
100% van de activiteiten.
o Het project of de activiteit is binnen 12 weken na de subsidieverlening uitgevoerd, tenzij bij
subsidieverlening anders bepaald.
o Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

