Aanvraagformulier
SUBSIDIEREGELING KAVELINRICHTING FRYSLÂN 2019
INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN
Formulier retour sturen naar:

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân
t.a.v. afdeling Subsidies
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Bezoekadres:

Provincie Fryslân,
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN

Voor bijdrage vragen:

Afdeling Subsidies
Tel. nr.: 058 292 59 25
Email: subsidies@fryslan.frl

Voor inhoudelijke vragen:

Dhr. K. Föllings
Tel. nr.: 058 292 8752
Email: k.follings@fryslan.frl

U kunt het aanvraagformulier schriftelijk indienen vanaf 17 juni 2019 via de post of inleveren bij de balie van
het provinciehuis, maar het dient uiterlijk op 31 december 2019 door ons te zijn ontvangen. Nadat u een
volledige aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen 13 weken bericht of uw project voor subsidie in
aanmerking komt.
Let op!









De aanvraag kan tot maximaal 12 maanden na aktepassering ingediend worden.
De uitvoering van de werkzaamheden moet binnen 12 maanden na beschikking starten.
De werkzaamheden moeten worden afgerond binnen 12 maanden nadat met de activiteiten is gestart.
De activiteit op grond waarvan subsidie kan worden verleend, dient te voldoen aan het bepaalde in
de Subsidieregeling Kavelinrichting Fryslân 2019.
Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en door de eigenaar, zakelijk gebruiksgerechtigde van
een landbouwgrond of diens gemachtigde ondertekend te worden. De bescheiden die
genoemd zijn in onderdeel C van dit aanvraagformulier, worden hieraan toegevoegd. Bij een
onvolledig ingevuld aanvraagformulier, wordt aanvullende informatie opgevraagd. De datum waarop
de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Bijdrage wordt verdeeld op volgorde van
datum van binnenkomst van de bijdrageaanvragen.
Het aanvraagformulier dient rechtsgeldig te zijn ondertekend.
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A. Aanvrager
A.1 Gegevens eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde
Naam eigenaar of zakelijk
gebruiksgerechtigde:
Postbus of straat en nummer:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wordt de eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde voor deze aanvraag
vertegenwoordigd door een gemachtigde?

Aanvrager

Contactpersoon

Ja (vul hieronder de gegevens in
en voeg een ondertekende
machtigingsverklaring toe)

Gemachtigde

Voor- en achternaam:
Functie bij het project:
Postbus of straat en nummer:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
A.2 Bankgegevens eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde
Bankrekeningnummer (IBAN):
Tenaamstelling rekening:
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B. Gegevens kavelruil
B1. Gegevens Kavelruil

1

Naam Kavelruil:

2

Wie heeft het Kavelruilproces
begeleidt?:

B2. Inrichtingswerkzaamheden

1

Waar vraagt u subsidie voor:

a. de kosten voor minimaal noodzakelijke aanpassing van de
hoofdontsluiting van de toegedeelde percelen
b.de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de
ruiling van gronden, ten behoeve van agrarische doelen of
natuurdoelen en waarvan de betreffende agrarische ondernemer
voordeel geniet
c.de kosten van inrichtingsmaatregelen, samenhangend met de
ruiling van gronden, ten behoeve van andere dan agrarische doelen
en waarvan de betreffende agrarische ondernemer geen voordeel
geniet (in NatuurNetwerkNederland en weidevogelkerngebieden)

B3. Overige gegevens
1

2

2a

Wat zijn de totale begrote kosten
van de voorgenomen
werkzaamheden?
Heeft u in 2018 of 2019 een
subsidie aangevraagd bij het
SNN, onder de POP regeling
‘fysieke investeringen voor
innovatie en modernisering van
landbouwbedrijven provincie
Fryslân 2019’ voor het aanleggen
van kavelpaden?
Zo ja, graag het kenmerk van uw
aanvraag bij het SNN invullen:

€
* Bedrag exclusief BTW

Ja
Nee

C. Bijlagen
Toegevoegd?

Verplichte bijlagen:

Ja
1
2

Situatieschets met kadastrale aanduiding van het terrein, waarop de werken zullen
worden.
Inzichtelijke kostenspecificatie, op basis van het voorgeschreven begrotingsformulier
van de werkzaamheden waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd. Indien kosten niet op
het formulier staan dient u deze aan te vullen met gespecificeerde offertes.

3

Indien een aannemer en of loonwerker de werkzaamheden uitvoert een
kostenspecificatie van de aannemer of loonwerker.

4

Indien u de gehele of gedeelte werkzaamheden in eigen beheer uitvoert hiervan een
kostenspecificatie bijvoegen van het gebruikte materiaal, machines en gemaakte uren.
Indien de eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde vertegenwoordigd is door een
gemachtigde, voeg dan een rechtsgeldige ondertekende verklaring toe.

5
6
7

Voeg een kopie van uw bankpas of afschrift toe waaruit het opgegeven IBAN nummer
blijkt
Een recent en actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
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N.v.t.

D. Verklaring
Ondergetekende verklaart:
 Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld;
 Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de desbetreffende
subsidieregelingen, de staatssteun- en aanbestedingsregels, alsmede overige wettelijke
regelingen die op de uitvoering van het project van toepassing zijn;
 Ervan op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk is en
blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en dat schade voortvloeiend uit het
niet verkrijgen daarvan voor rekening zijn van de aanvrager;
 Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen;
 Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn.

E. Ondertekening
Let op! Indien uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurders van de rechtspersoon niet zelfstandig,
maar slechts gezamenlijk bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, dienen meerdere bestuurders het
aanvraagformulier gezamenlijk te ondertekenen.

Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend

Plaats: ……………………………………………….

Datum: ……………………………………………………………..

Naam: ……………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………..

Naam: ………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………….

Naam: ………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………….

Advies: Lees het aanvraagformulier nogmaals door, om te kijken of alles is ingevuld. Bij een niet volledig
ingevuld aanvraagformulier, wordt aanvullende informatie opgevraagd.
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