Aanvraag
Duurzame ontwikkeling van
visserijgebieden
•

•
•

•
•

U wilt een project uitvoeren voor duurzame
ontwikkeling en verbetering van de levenskwaliteit in
de visserijgebieden. Met dit formulier vraagt u subsidie
aan.
U kunt aanvragen van 1 januari tot en met
31 januari 2011.
Ieder jaar publiceren wij voor de subsidies van het
Europees Visserijfonds (EVF) uw volledige naam, de
naam van het project, de subsidies die u ontvangt en
het bedrag op hetlnvloket.nl.
Meer informatie over de regeling en de voorwaarden
vindt u op hetlnvloket.nl.
Of bel met Het LNV-Loket.
Europees visserijfonds:
Investering in duurzame visserij

Online uitleg over dit formulier

1
1.1

1.2

Vul één van deze nummers
in: uw KvK-nummer,
burgerservicenummer (BSN)
of relatienummer.
Geef aan welk nummer u
invult.
Heeft u nog geen
relatienummer? Zijn uw
bedrijfsgegevens en/of
rekeningnummer gewijzigd?
Neem dan contact op met
Het LNV-Loket.
Vul hier uw gegevens in.

Uw gegevens
KvK-nummer
BSN
Relatienummer

Naam aanvrager
Postcode
Huisnummer

1.3

Met wie kunnen wij contact
opnemen voor vragen over
dit formulier?

Naam en voorletters
Geslacht

Man

Vrouw

Functie
Telefoonnummer
E-mailadres

Ë454000000000001$Î
DR-454-10/0000

2 van 3

2
2.1

Over uw project

Vraagt u aan namens een
samenwerkingsverband?

Ja

> Voeg bij uw aanvraag
1. een ‘Machtigingsformulier medeaanvragers’ of een samenwerkingscontract
2. een beschrijving van het samenwerkingsverband in het projectplan

Nee
2.2

2.3

Voert u uw project uit in één
van de visserijgebieden?
Kijk op hetlnvloket.nl voor
meer informatie.

Ja

Vanuit welke provincie wordt
uw project uitgevoerd?

Flevoland

Zeeland

Groningen

Friesland

Noord-Holland

Zuid-Holland

2.4

Wat is de naam van uw
project?

2.5

Geef een algemene
beschrijving van uw project.

2.6

Welke activiteiten bent u
van plan uit te voeren?

2.7

Waar heeft uw project
betrekking op?

Nee > U komt niet in aanmerking voor deze subsidie

Investeringen
Verwerking en afzet
Kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe markten
Overige (bijvoorbeeld innovatie)

2.8

Wat is de begin- en
einddatum van het project?
Kijk op hetlnvloket.nl voor
meer informatie.

3
3.1

Begindatum

-

-

Einddatum

-

-

Uw financiële gegevens

Kan uw onderneming, of bij
een samenwerkingsverband
de onderneming die alle
facturen betaalt, de btw
verrekenen?

Ja

> Geef bij vraag 3.2, 3.3 en 3.4 de bedragen exclusief btw

Nee > Geef bij vraag 3.2, 3.3 en 3.4 de bedragen inclusief btw

3.2

Wat zijn de totale
projectkosten?

€

3.3

Wat zijn de totale kosten
waarvoor u subsidie kunt
krijgen?

€

3.4

Hoeveel subsidie vraagt u
aan?

€

Ë4540000000000023Î

3 van xx
3 van 3
Aanvraag
Onderwerp

Aanvraag

4
4.1

Maakt u voor dit project
gebruik van andere
subsidies? Zo ja, van wie en
welk bedrag?

Dienst Regelingen
Duurzame
ontwikkeling van visserijgebieden
Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst
Regelingen
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Andere bijdragen
Nee

> Ga verder naar de volgende vraag

Ja
> Vul de tabel hieronder in
Regeling / instantie

Subsidiebedrag
€
€
€

5 Checklist bijlagen
5.1

Welke bijlagen stuurt u
mee?

Verplicht
Projectplan
Begroting, financiering en liquiditeitsplanning
Overige bijlagen, voor zover van toepassing
Machtigingsformulier medeaanvragers of samenwerkingscontract
Machtigingsformulier derden
gespecificeerde offertes (vul het aantal in)

6 Ondertekening
6.1

Onderteken het formulier
en stuur het met alle
bijlagen op.

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Ik ben bekend met alle
voorwaarden van de subsidieregeling.

Dienst Regelingen
T.a.v. Duurzame
ontwikkeling van
visserijgebieden
Postbus 322
9400 AH Assen

Datum

Naam
Handtekening

Ë454000000000003BÎ
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