INNOVATIEFONDS

Aanvraagformulier LTO Noord Innovatiefonds
Algemene projectgegevens
Projectnaam

:

Aanvrager

:

Deelnemende organisaties

:

Looptijd project

: van:

Naam contactpersoon

:

Straatnaam + huisnr

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnumer

:

E-mailadres

:

Datum aanvraag

:

tot:

Projectfase
In welke fase bevindt het project of programma zich nu?
Idee (betekent dus een ontwikkelbudget van maximaal €10.000 excl. btw (12.100 incl. btw)
Uitgewerkt projectplan
In uitvoering

Let op
- Gebruik je dit formulier om de financiering voor jouw project kenbaar te maken, dan is het apart
bijvoegen van het projectplan verplicht.
- Gebruik je dit formulier voor het aanvragen van een ontwikkelingsbudget (max. 10.000 excl. btw),
dan is het aanleveren van dit aanvraagformulier voldoende. Vul alleen de volgende onderdelen in:
beschrijving project of programma, samenwerking, planning, eventuele bijlagen en ondertekening.

Beschrijving project of programma
Aanleiding

Geef in een korte omschrijving aan wat de aanleiding en achtergrond van het project is.

Doelstelling

Geef in een korte omschrijving aan wat het doel van het project is.

Activiteitenplan

Beschrijf de werkzaamheden en activiteiten binnen het project.

Te bereiken eindresultaten

Beschrijf welke resultaten er aan het eind van het project zijn gerealiseerd.

Op welk(e) thema(‘s) richt het project zich?

We vragen hier om heldere keuzes te maken (zie de criteria.)
Daarom maximaal 2 vakjes aankruisen: hoofdonderwerp en maximaal 1 nevenonderwerp.
Versterking marktpositie
Duurzame ontwikkeling platteland in relatie tot de positie van land- en tuinbouw
Duurzame bedrijfsvoering
Versterking ondernemersvaardigheden
Versterking sociaal-economische positie ondernemer en bedrijf

Vernieuwend aspect

Geef aan wat het unieke of vernieuwende aspect is van het project of programma.

Navolgbaarheid

Beschrijf hoe de resultaten van het project bruikbaar zijn voor meerdere ondernemers.

Samenwerking
Werk je met andere personen, organisaties of instellingen samen?
Nee
Ja, namelijk (uitgebreide informatie over deelnemende organisaties als bijlage bijvoegen)

Planning
Geef een globale planning van de uitvoering van de werkzaamheden
Maand, jaar (datum)

Verdere uitwerking

Omschrijving

Geef in een korte toelichting aan hoe je de verdere uitwerking van het project vormgeeft.

Financiering
Indien het een projectidee betreft, vul dan onderstaande tabel in met de geschatte bedragen.
Betreft het een al uitgewerkt projectplan? Neem dan de bedragen uit het projectplan (bijvoegen!)
over.
Euro’s
Excl. btw

Niet-verrekenbare
btw

Totaal

a Begrote kosten
b Eigen bijdrage in de
kosten
c

Bijdrage van derden

d Gevraagde bijdrage
fonds
Geef van de genoemde posten in een bijlage (bijvoegen) een specificatie van de onderliggende
bedragen. Geef hierbij aan welke bijdragen reeds toegezegd en schriftelijk bevestigd zijn.
Alleen niet verrekenbare btw komt voor subsidie in aanmerking. Geef daarom in de aanvraag
aan in hoeverre btw niet verrekenbaar is voor jou zelf en voor eventuele medeaanvrager.

Bijlagen
Lijst met initiatiefnemers
Projectplan
Uitgewerkte begroting

Ondertekening
Ik ga ermee akkoord dat LTO Noord bij het toekennen van financiering aan dit project, hiervan
melding maakt op de website van LTO Noord Innovatiefonds, onder vermelding van naam en
contactgegevens van de aanvrager

Plaats

Datum

Handtekening

