Aanvraagformulier Digipro
INTERREG VA Project
□ M3: Conceptontwikkeling
□ M4: Haalbaarheidsonderzoek
□ M5: Ontwikkelingsproject
Let op:

de met "M4" aangegeven onderdelen hebben alleen betrekking op M4: het haalbaarheidsonderzoek
de met "M5" aangegeven onderdelen hebben alleen betrekking op M5: het ontwikkelingsproject

1. Gegevens aanvrager (MKB)
1.1 Naam bedrijf
1.1.1 Rechtsvorm
1.1.2 Contactpersoon en functie
1.1.3 Straatnaam + Huisnummer
1.1.4 Postcode + Plaats
1.1.5 Telefoon
1.1.6 E-mail
1.1.7 Website
1.1.8 Bankgegevens (IBAN en BIC)
1.2 Gegevens intermediair (optioneel, voeg machtiging bij)
1.2.1 Naam intermediair
1.2.2 Straatnaam + Huisnummer
1.2.3 Postcode + Plaats
1.2.4 Naam contactpersoon
1.2.5 Telefoon
1.2.6 Email
Let op, correspondentie vindt primair met de aanvrager plaats.
1.3 Informatie bedrijf
1.3.1 Branche (SBI)
1.3.2 Jaar van oprichting
1.3.3 Nummer inschrijving KvK
Jaar:

Totaalomzet (€)

Jaar:

Totaalomzet (€)

1.3.4 Omzet van de afgelopen 2 jaar (circa)

1.3.5 Aantal werknemers (fte) in het laatste fiscale jaar (circa)

FTE

1.3.6 Onderdeel van concern (indien ja, zie regel onder)

Ja

□

Nee

□

1.3.7 25% of meer van het kapitaal of de aandelen is in bezit van bedrijven die niet
voldoen aan de eisen die aan een MKB-bedrijf gesteld worden

Ja

□

Nee

□

1.3.8 MKB-onderneming volgens de definitie van de EU (Aanbeveling Nr. 361/2003,
gewijzigd bij Verordening 364/2004).

Ja

□

Nee

□
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2. Gegevens project
2.1 Projecttitel

□
Ja □

2.2.1 Alleen bij M4: de conceptontwikkeling of een vergelijkbaar vooronderzoek is bij de
aanvraag gevoegd (deze hoeft niet uitgevoerd te zijn binnen Digipro)
2.2.2 Alleen bij M5: het haalbaarheidsonderzoek of een vergelijkbaar onderzoek is bij de
aanvraag gevoegd (deze hoeft niet uitgevoerd te zijn binnen Digipro)

Ja

□
Nee □
Nee

2.3 Kosten project (totaal netto excl. BTW)
Let op: bij aanvraag M4/M5 is een gedetailleerd
overzicht van de projectkosten noodzakelijk (zie
separaat bijgevoegd projectkostenplan)

Personeelskosten (alleen M4/M5)
Overige kosten
Totale kosten

□
Ja □

2.3.1 Kunt u BTW verrekenen? (Indien nee, graag afstemmen met lead partner)

Ja

2.3.2 Alleen bij M4/M5 : Aanvrager heeft kennis genomen van de procedure m.b.t.
aanbestedingen
2.4 Gegevens partner
Partner 1
(bv. MKB, kenninstelling)*

□
Nee □
Nee

Partner 2

2.4.1 Naam bedrijf
2.4.2 Rechtsvorm
2.4.3 Straatnaam + Huisnummer
2.4.4 Postcode + Plaats
2.4.5 Telefoon
2.4.6 E-Mail
2.4.7 Website
* Per partner dient ook een separaat partnerformulier ingevuld te worden. Deze moet(en) ondertekend door de betreffende partner(s) bij de aanvraag
worden aangeleverd. Indien sprake is van meer dan 2 partners, kan dat middels meerdere partnerformulieren kenbaar gemaakt worden.

2.5 Gegevens dienstverlener

Dienstverlener 1

Dienstverlener 2

2.5.1 Naam bedrijf
2.5.2 Rechtsvorm
2.5.3 Contactpersoon en functie
2.5.4 Straatnaam + Huisnummer
2.5.5 Postcode + Plaats
2.5.6 Telefoon
2.5.7 E-Mail
2.5.8 Website
2.5.9 Alleen bij M4/M5 : de hierboven
aangegeven dienstverlener(s) was/waren
reeds bij de conceptontwikkeling/het
haalbaarheidsonderzoek (in de voorfase)
betrokken

Ja

□

Nee

□

2.6 Beoogde startdatum M3/M4/M5
(op zijn vroegst na bevestiging van de regiocoördinator)
2.7 Beoogde afsluitdatum M3/M4/M5
2.8 Alleen bij M5: verwachte werkgelegenheidsgroei in FTE
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Ja

□

Nee

□

4. Bijlagen

Bijgevoegd

Bijlagen M3
Projectplan (format beschikbaar)
Offerte(s) van externe dienstverleners, met een overzicht van de voorziene activiteiten voor het project

□
□

Bijlagen M4
Alleen bij samenwerkingsproject: partnerformulier(en) (format beschikbaar)
Projectplan (format beschikbaar)
Kostenplan (format beschikbaar)
(Optioneel) Offerte(s) van externe dienstverleners, met een overzicht van de voorziene activiteiten voor het project
Conceptontwikkeling - verslag over de conceptontwikkeling in het kader van Digipro of een vergelijkbare voorstudie

□
□
□
□
□

Bijlagen M5
Partnerformulier(en) (format beschikbaar)
Projectplan (format beschikbaar)
Kostenplan (format beschikbaar)
(Optioneel) Offerte(s) van externe dienstverleners, met een overzicht van de voorziene activiteiten voor het project
Haalbaarheidsstudie - verslag over de haalbaarheid in het kader van Digipro of een vergelijkbare voorstudie

□
□
□
□
□

Overige bijlagen (optioneel)

□
□

Samenwerkingsovereenkomst met partners
Machtiging intemediair (format beschikbaar)
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5. Verklaringen en ondertekening
5.1 - Ik/wij bevestig(en) de juistheid en volledigheid van de gegevens van deze aanvraag, mede namens mijn projectpartners. Het is mij/ons bekend dat de gegevens die worden genoemd voor
het recht om de aanvraag in te dienen en voor de bestedingen subsidierechtelijk van belang zijn.
5.2 - Ik/wij bevestig(en) dat er geen aanvraag is of wordt gedaan voor subsidie voor dezelfde conceptontwikkeling / haalbaarheidsonderzoek / ontwikkelingsproces bij een ander openbaar
programma, noch dat er al aan het bedrijf een dergelijke subsidie toegekend is.
5.3 - Ik/wij verkla(a)r(en) dat wij niet in surseance van betaling verkeren, niet in een problematische schuldensituatie verkeren en er geen directe insolventieprocedure tegen ons vermogen loopt
of is aangevraagd.
5.4 - Ik/wij verkla(a)r(en) dat wij voor het indienen van de volledige aanvraag bij de regiocoördinator niet met de te subsidiëren conceptontwikkeling / haalbaarheidsonderzoek /
ontwikkelingsproject zijn begonnen.
5.5 - Het is mij/ons bekend dat de subsidie alleen wordt uitbetaald wanneer het bedrijf als aanvrager van de subsidie voor een conceptontwikkeling / haalbaarheidsonderzoek /
ontwikkelingsproject de daarvoor in rekening gebrachte kosten (inclusief BTW) voor het indienen van het subsidieverzoek volledig betaald heeft. Betalingen door verrekeningen of
diensten/verstrekking in natura sluiten subsidie uit.

5.6 - Het is mij/ons bekend dat de subsidie geheel of gedeeltelijk ook met terugwerkende kracht kan worden opgeëist, wanneer deze door onjuiste of onvolledige gegevens verkregen is of
omdat er niet voldaan is aan de overeengekomen voorwaarden die bij de aanvraag en toegekende subsidie horen. Daarnaast wordt bij het terug te vorderen bedrag een rente van 5% boven de
basisrente van de ECB per jaar in rekening gebracht.

5.7 - Het is mij/ons bekend en ik/wij gaan ermee akkoord dat alle bij deze aanvraag behorende gegevens door de Digipro-Partners worden verwerkt en opgeslagen ter uitvoering van het Digipro
project binnen het Interreg VA Nederland-Duitsland programma. Daarnaast wordt informatie in het kader van “module 5” aanvragen (zijnde ontwikkelingsprojecten) gedeeld met onafhankelijke
experts die vooraf door Oost NL zijn gecontracteerd en met geassocieerde partners van Digipro. Daarnaast worden gegevens verwerkt en opgeslagen conform de richtlijnen die door Interreg
VA Nederland-Duitsland zijn voorgeschreven. Een actueel overzicht van Digipro-Partners is te vinden op de projectwebsite (www.digipro-interreg.eu), om onafhankelijkheid te waarborgen
worden de namen van de experts niet gedeeld. Wel zijn de experts gebonden aan geheimhouding en regels ter borging van de privacy.
5.8 - Het is mij/ons bekend en ik/wij gaan ermee akkoord dat alle bij deze aanvraag behorende gegevens door de bij de procedure betrokken instanties worden verwerkt en met als doel een
juiste verwerking van de aanvraag voor onbepaalde tijd opgeslagen en - voor zover het door een rechtmatige taakvervulling in het kader van de wederzijdse zakelijke en contractuele relaties
tussen de instanties verplicht is - tussen deze onderling doorgegeven. Het Ministerie van Economische Zaken van Nederland, het Ministerie van Economische Zaken van Nordrhein-Westfalen,
de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Oost NL zijn belast met deze taken. Ik/wij geef/geven toestemming aan de genoemde instanties om geanonimiseerde gegevens voor
statistische doeleinden te analyseren en te bewaren.
5.9 - Het is mij/ons bekend dat in het kader van het hele project de grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd moet worden. Ik/wij verkla(a)r(en) ons bereid bij deze subsidiemaatregel
grensoverschrijdend samen te werken.
5.10 - Het is mij/ons bekend dat in het kader van het INTERREG VA – project "Digipro" mijn/ons bedrijfslogo getoond wordt en ik/wij een samenvatting van het project ter mogelijke publicatie
moeten aanleveren.
5.11 - De aanvrager gaat akkoord met het doorgeven van de gegevens voor noodzakelijke projectcontrole.

5.12 - Het is mij/ons bekend dat er geen wettelijk recht is op toezegging van de subsidie.

Handtekening

Plaats
Datum
Bedrijfsnaam (evt. stempel)
Naam aanvrager
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