AANVRAAGFORMULIER
Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer: Investeringssubsidie inrichting

Het aanvraagformulier kan schriftelijk ingediend worden vanaf 13 december 2019 tot en
met 14 februari 2020.
Het besluit op de subsidieaanvraag wordt maximaal 13 weken na het indienen van een
volledige aanvraag genomen.
Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier, inclusief de verplichte
bijlagen, kunt u uitsluitend schriftelijk indienen bij de receptiebalie of per post aan:
Provincie Fryslân
Afdeling Subsidies
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

A.

Algemene gegevens

1. Naam aanvrager
Postadres
Bezoekadres
Postcode en plaats
Contactpersoon (indien van toepassing)
Functie (indien van toepassing)
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer (IBAN)
Tenaamstelling rekening

…………………………………………………...
……………………………………………………
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………….……..
………...…………………………………………
………...…………………………………………

2. Juridische vorm
 Collectief
3. Wat zijn de totale kosten van uw project?
€ …………………………………
Vul hier de totale kosten in. Indien u de BTW kosten van uw project kunt verrekenen en/of
compenseren moet u de totale kosten excl. BTW vermelden. Uw belastingadviseur kan u
hier meer over vertellen.
4. Wat is de hoogte van het subsidiebedrag dat u aanvraagt? € ……………………..
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B.

Gegevens over de activiteit

De beheerder verklaart dat:
- de opgegeven oppervlakte alleen betrekking heeft op beteelbaar oppervlak,
- de aanvraag voor een eenmalige investeringssubsidie als doel de realisatie van het in
artikel 3.1. bedoelde beheerpakket of toeslag heeft.
- er nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen
voordat de ontvangst van de aanvraag voor investeringssubsidie door of namens
Gedeputeerde Staten is bevestigd.
Geplande beheerpakket / toeslagpakket:
Perceel- Type beheer- of toeslag
nummer pakket

C.

Oppervlakte

Bedrag per ha

Financiële gegevens

Voeg een begroting en een dekkingsplan toe.
- Begroting
In de begroting worden de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd genoemd.
De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.
Bij de begroting is het van belang dat de genoemde kosten aansluiten bij de in het
projectplan genoemde activiteiten.
- Dekkingsplan
Voeg een dekkingsplan toe, waaruit kan worden opgemaakt op welke manier en door wie de
kosten van het project worden gedekt.
In het dekkingsplan wordt ook de gevraagde financiering van de Provincie genoemd.
Daarnaast is het belangrijk dat de berekeningswijze inzichtelijk is gemaakt door middel van
bijvoorbeeld offertes en prijsopgaven.
D.

Bijlagen

Kaart waarop de situatie van de Plas dras / het Hoog
Waterpeil is weergegeven



Als bijlage
meegestuurd

Plan omschrijving werkzaamheden en een
kostenbegroting/dekkingsplan
Instandhoudingsverklaring van een beheerregisseur



Uittreksel Kamer van Koophandel



Als bijlage
meegestuurd
Als bijlage
meegestuurd
Als bijlage
meegestuurd

Afschrift van de door Wetterskip Fryslân verleende
watervergunning (bij de investeringssubsidie Hoog
Waterpeil)
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Als bijlage
meegestuurd
Niet van toepassing
in geval van
plasdras

E.

Ondertekening

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager:
 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 Tijdelijke
subsidieregeling weidevogels, alsmede overige wettelijke regelingen die op de uitvoering
van het project van toepassing zijn;
 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;
 het opbrengen van water niet strijdig is met reeds afgesloten beheerpakketten SNL;
Rechtsgeldige ondertekening of rechtsgeldig ondertekende machtigingsverklaring
(blijkens de bevoegdheid KvK):
Plaats en datum………………………………………………………………………………..
Naam ondergetekende………………………………………………………………………..
Handtekening…………………………………………………………………………………..

Instandhoudingsverklaring beheerregisseur
2. De beheerregisseur dient te verklaren dat: ten minste zes jaar na afronding van de
inrichtingsmaatregelen, de intentie om het beheer gericht op de instandhouding van een
beheerpakket of een toelage, te blijven voeren.

Plaats en datum………………………………………………………………………………..
Naam beheerregisseur………………………………………………………………………..
Handtekening…………………………………………………………………………………..
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