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1 Gegevens van de aanvrager

Datum indiening aanvraag           –        – 

Naam aanvrager  

Rechtsvorm  

KvK-nummer  

Postadres  

Postcode en plaats 

Contactpersoon

Naam  

Functie  

Telefoon  

E-mail  

IBAN nummer  

BTW-nummer  

Kunt u BTW verrekenen?         Ja                  Nee 

Aanvraagformulier
Subsidie Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken Emmen 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze subsidie is de Beleidsregel Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken Emmen 2015, 
vastgesteld door Burgemeester en Wethouders op grond van art. 3 jo 4 Algemene Subsidie 
Verordening Gemeente Emmen, van toepassing.

Indienen bij: 
Gemeente Emmen 
Afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf
Postbus 30.001
7800 RA Emmen

http://emmen.verordeningbeheerder.com/verordening-d0c5d466361c7662013dfadafa6c02c7/versie-d0c5d466361c7662013dfadafa6c02c8.html
http://emmen.verordeningbeheerder.com/verordening-d0c5d466361c7662013dfadafa6c02c7/versie-d0c5d466361c7662013dfadafa6c02c8.html
ckt
Doorhalen

ckt
Ingevoegde tekst
graag het jaartal 2015 verwijderen zodat het formulier voor meerdere jaren beschikbaar is. 

ckt
Doorhalen

ckt
Ingevoegde tekst
Team Beleid en Leefomgeving
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2 Algemeen

Benaming van de activiteit of investering

Startdatum          –        –

Einddatum          –        –

Gevraagde subsidiebedrag                        €

Is er sprake van een samenwerkingsverband?  Nee

     Ja, stuur een samenwerkingsovereenkomst mee met naam,
     adres en woonplaatsgegevens van de samenwerkingspartners 

De-minimis verklaring
Als u een onderneming bent met winstoogmerk en gebruik wilt maken van overheidssteun, dan moet u bij deze 
aanvraag een de-minimis verklaring inleveren. Lees voor het invullen van de verklaring eerst de toelichting in de 
bijlage van dit formulier.

Ondergetekende verklaart dat aan de onderneming met de bedrijfnaam

en het registratienummer van de Kamer van Koophandel                                               ,

vanaf         –        –             (begindatum van het belastingjaar gelegen twee jaar vóór de datum

van ondertekening van deze verklaring) tot         –        –             (datum van ondertekening van 

deze verklaring), 

1.      wel /      niet   eerder de-minimissteun is verleend dan wel

2.      wel /      niet   beperkte de-minimissteun is verleend tot een bedrag van totaal €

 Een kopie van de stukken waaruit de toekenning van de de-minimissteun blijkt is door de aanvrager  bijgevoegd

3.      wel /      niet   al andere staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend tot een 

bedrag van totaal €

N.B.: Dit betreft staatsteun die is verleend op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening2, de MKB 
Landbouwvrijstellingsverordening3 of een besluit van de Europese Commissie].  
Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt 
is door de aanvrager bijgevoegd. 

Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn tot ondertekening van deze subsidieaanvraag en de-minimisverklaring 
namens de aanvragende partij. 

Datum          –        –

Naam

Functie

Handtekening 

https://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/de-minimis/voorwaarden-de-minimis/
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3 Korte inhoudelijke beschrijving van de activiteit of de investering

Voeg plan toe
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4. De aanvraag heeft betrekking op tenminste twee van de volgende thema’s 
 van de Stimuleringsregeling

Aan welke thema’s voldoet de activiteit of investering?:

a. Verpaupering tegengaan      Ja                  Nee

b. Centrumvoorzieningen in stand houden en versterken Ja                  Nee

c. Economische potenties benutten      Ja                  Nee

d. Sociaaleconomische versterking      Ja                  Nee

A. Verpaupering tegengaan
- Beheer en regelmatig onderhoud van braakliggende terreinen
- Opruimen en/of (tijdelijk) inrichten van erven 
- Tijdelijk gebruik van terreinen
Verloedering of verval in de leefomgeving treedt op door leegstand, braakligging, buiten gebruik stelling, ont-
brekend onderhoudsbudget of ernstige nalatigheid. Hierdoor kunnen moeilijk oplosbare knelpunten ontstaan 
die van invloed zijn op de leefbaarheid in straat of buurt, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om eigenaren op 
hun eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Als er met bestaande middelen geen duurzame aanpak kan 
worden gerealiseerd, dan kan een beroep worden gedaan op het stimuleringsfonds. 

B. Centrumvoorzieningen in stand houden en versterken
- Aanpak leegstaande gebouwen door hergebruik, herbestemming of afbraak 
- Tijdelijk inrichten of tijdelijk gebruik, bijv. etalages.
Door verandering van koopgedrag, de samenstelling van de bevolking en de eisen van ondernemers ten aanzien 
van bedrijfshuisvesting staan winkelpanden vaker en langer leeg en treedt soms achterstallig onderhoud op. Dit 
kan grote invloed hebben op de beleving en waardering van centrumgebieden en aanloopstraten. De gemeente 
steunt initiatieven om leegstand en verloedering tegen te gaan, bijvoorbeeld door alternatief gebruik!

 - Herontwikkeling dorpshuizen, buurtcentra, clubhuizen en schoolgebouwen
Maatschappelijke activiteiten veranderen. Buurt- en clubhuizen, scholen en andere maatschappelijke gebouwen 
beantwoorden vaak niet meer aan de behoefte. In dorpen en wijken wordt nagedacht over de mogelijkheden 
om deze gebouwen door aanpassing beter te laten sluiten bij specifieke behoeften en omstandigheden. Ook 
worden andere gebruiksmogelijkheden onderzocht of wordt afbraak overwogen. De gemeente steunt hierop 
gerichte initiatieven.

C. Economische potenties benutten
- Stimuleren bedrijfsontwikkeling langs de recreatievaart
- Aanpassingen in dorpscentra ter ondersteuning nieuwe bedrijvigheid
De nieuwe vaarverbinding heeft gezorgd voor reuring teweeg in de aanliggend dorpen. Dit biedt kansen voor 
nieuwe bedrijvigheid. De gemeente steunt daarmee samenhangende activiteiten en investeringen in de dorps-
centra langs de vaarverbinding en in winkelgebieden met een bovenlokale functie. 

D. Sociaaleconomische versterking
- Stimuleren maatschappelijke functies in (bestaande) bedrijven
- Ontwikkelen leer- en stageprojecten voor toetreding tot de arbeidsmarkt
- Bevorderen broedplaatsen voor ondernemerscreativiteit 
- Stimuleren / ondersteunen breedband als onderdeel van projecten die bijdragen aan sociale cohesie en
 leefbaarheid.
Economische initiatieven kunnen eveneens een duurzame bijdrage leveren aan vitaliteit en samenhang in 
dorpen en wijken. Dit helpt om vitale voorzieningen in stand te houden. Zo kan bijvoorbeeld de dorpswinkel 
een ontmoetingsplaats zijn voor de inwoners, maar ook een leer- en stageproject gericht op toetreding tot de 
arbeidsmarkt. 
Ondernemerschap vanuit creativiteit moet een kans krijgen. De gemeente wil broedplaatsen stimuleren waar 
men elkaar kan stimuleren en mogelijkheden verkennen. Ook de realisering en inrichting van startersplekken in 
(collectieve) bedrijfsruimten en aanleg van glasvezel dragen bij aan een vitale samenleving en worden daarom 
gesteund.

Het totaal of een deel van de kosten zijn subsidiabel voor zover het project of onderdelen daarvan het hoofddoel 
dienen en binnen tenminste twee van de bovengenoemde kaders vallen.
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5 Begroting

Voeg een complete begroting van inkomsten en uitgaven bij

Uitgaven (verkorte specificatie) 

   €

   €

   €

   €

   €

  Totaal €

Inkomsten (verkorte specificatie)

   €

   €

   €

  Totaal €

6 Subsidies en andere bijdragen

Geef hierna aan bij welke overheden, organisaties, bedrijven u subsidie en/of bijdragen heeft aangevraagd en wat 
de stand van zaken rond de behandeling van die aanvragen is.

Instantie Gevraagd bedrag Stand van zaken

 €

 €

 €

 €

 €



6 

7 Communicatie

Geef hierna aan:

1. op welke manier u uw doelgroep voor uw activiteit/project benadert

2. op welke manier u zichtbaar maakt dat de gemeente Emmen uw activiteit/project subsidieert
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Bijlagen:

Noteer hieronder welke bijlagen u heeft bijgevoegd:

 uittreksel KvK of statuten

 samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing ) naam, adres en woonplaatsgegevens partners

 de ‘de minimis-verklaring’

 activiteitenplan

 begroting

 overige documenten:

  

U kunt uw aanvraag nu indienen bij de gemeente Emmen.

Per post:
Gemeente Emmen, afdeling OBD
Postbus 30.001 7800 RA  Emmen

De ontvangen subsidieaanvragen worden met elkaar vergeleken en zo nodig gerangschikt op een prioriteitenlijst. 
Op basis van de prioriteitenlijst wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de hoogst scorende aanvra-
gen.

Vragen of meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf van de gemeente Emmen,
tel. 14 0591. U kunt vragen naar heer H. de Jong

ckt
Doorhalen

ckt
Ingevoegde tekst
Team Beleid en Leefomgeving

ckt
Doorhalen

ckt
Ingevoegde tekst
team Beleid en Leefomgeving 
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Toelichting verklaring de-minimissteun

Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan de toelichting kunnen geen 
rechten worden ontleend. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende 
de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
de-minimissteun (PbEU 2013, L 352), hierna ‘de de-minimisverordening’ is bepalend. 1

De-minimisverordening  en staatssteun
De staatssteunregels in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 107 en 108 VWEU) 
stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Deze de-minimisverklaring 
is nodig voor de provincie om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming door deze de-minimissteun krijgt, 
past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.
In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals 
subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedt 
en de mededinging niet vervalst, en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het 
EU-verdrag. Deze drempel is gesteld op € 200.000,- (€ 100.000,- voor ondernemingen die voor rekening van 
derden goederenvervoer over de weg verrichten). Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie 
belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet overschrijdt, wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’. 
Voor de visserij- en landbouwsector zijn aparte de-minimisverordeningen van toepassing, waarvoor een drempel 
van respectievelijk € 30.000,-4 en € 15.000,- geldt.

Naast ondernemingen in deze sectoren is de de-minimisverordening (nr. 1407/2013) in bepaalde gevallen niet van 
toepassing op steun aan ondernemingen die actief zijn in de sector verwerking en afzet van landbouwproducten. 
Ook exportsteun, steun waardoor binnenlandse producten ten opzichte van ingevoerde producten worden 
bevoordeeld en steun voor de aanschaf van vervoermiddelen valt buiten de de-minimisvrijstelling.

Eén onderneming
Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2, lid 2 van de de-minimisverordening geeft aan 
wanneer sprake is van ‘één onderneming’. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een 
bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als één onderneming worden gezien. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van een 
andere onderneming, het recht om onder meer bestuursleden van een andere onderneming te benoemen/ontslaan 
en het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen.

Bedrag van de-minimissteun
Door middel van deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming de 
de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee 
voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming 
is verstrekt. Indien dit het geval is bent u hierover door de overheidsinstantie in kennis gesteld. Het gaat dus niet 
alleen om steun die u heeft ontvangen van de provincie.
Bij overschrijding van de drempel kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisverordening. Handelen 
in strijd met de staatssteunregels kan in het ergste geval leiden tot terugvordering van de verleende steun!

De bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van 
belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de 
verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van 
directe of indirecte belastingen, etc. Onder voorwaarden is het mogelijk de verordening toe te passen op leningen 
en garanties die langer dan drie jaren lopen.
De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke 
aanspraak op de steun verwerft, ongeacht de datum waarop de de-minimissteun aan de onderneming wordt 
betaald. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel) 
aan uw onderneming is genomen.

1 Verordening (EG) Nr. 875/2007 van de Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag 
op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004. PbEU 2007, L 193.

 Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector. PbEU 2013, L 352.

Heeft u de gegevens ingevuld? 
Klik op de knop Verzenden. 

Als het verzenden niet lukt, sla het formulier dan op en voeg deze toe als bijlage in de mail. 
De mail kunt u verzenden naar gemeente@emmen.nl

46790
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