
STAP 2: Log in met uw eHerkenningsaccount (via de link ‘digitaal indienen’ op de website)

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en 

verzenden.

Vragen? Bel ons Servicepunt (tijdens kantooruren)
T: 0800 0200 600

servicepunt@noord-holland.nl

1 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

2 Rechtsvorm: 

 Stichting

 Vereniging

 Overheid

Bedrijf / Commerciële instelling

Anders, namelijk: 

bijlage 1 dit subsidieaanvraagformulier NAAM: “BIJLAGE 1 subsidieaanvraagformulier + projectnaam”

bijlage 2 investeringsplan NAAM: “BIJLAGE 2 investeringsplan + projectnaam”

bijlage 3 kopie bankafschrift NAAM: “BIJLAGE 3 bankafschrift + projectnaam”

bijlage 4 machtigingsverklaring NAAM: “BIJLAGE 4 machtiging + projectnaam”

bijlage 5 vergunning NAAM: “BIJLAGE 5 vergunning + projectnaam”

bijlage 6 locatieaanduiding op kaart NAAM:  “BIJLAGE 6 locatieaanduiding op kaart + projectnaam”

Bijlage 7 topografische kaart NAAM: “BIJLAGE 7 topografische kaart  + projectnaam”

bijlage 8 contrafeitelijk scenario met bewijsstukken NAAM: “BIJLAGE 8 scenario met bewijsstukken + projectnaam”

Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

BIJLAGE 1
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland - Investering  
(via de TAB-toets kunt u naar de volgende vraag springen)

Naam project: 

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: van 1 januari 2022 tot en met 31 oktober 2022

STAP 1: maak de bijlagen gereed:

Te uploaden bijlagen bij het digitaal indieningsformulier op onze website:
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STAATSSTEUN

3  Staat er ten aanzien van u een bevel tot terugvordering uit van de Europese Commissie ingevolge 

een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 

interne markt is verklaard?

 Ja

 Nee

4 Bent u een onderneming in moeilijkheden als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire 

richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun?

 Ja

 Nee

INDIEN VAN TOEPASSING: CONTACTGEGEVENS AANVRAGER

Bent u gemachtigd?

 Ja, vul dan onderstaand blok vragen ook in.

 Nee

Naam aanvrager:

Postadres: 

Postcode en plaats:

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

e-mail: 

KvK-nummer aanvrager:

Vestigingsnummer:

Digid (indien geen KvK-Nummer):
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PROJECTGEGEVENS

5 Voor welk onderdeel van de uitvoeringsregeling vraagt u subsidie aan?

onderdeel:  realisatie van een natuurbeheertype op grond die een functieverandering heeft ondergaan (zie artikel 8, lid 1 onder a).

onderdeel:  de verhoging van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype (zie artikel 8, lid 1 onder c).

onderdeel:  de omzetting van een natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype in een natuurterrein met een overeenkomstig

de ambitiekaart gewenst natuurbeheertype te realiseren (zie artikel 8, lid 1 onder e). 

Let op: de maximale subsidie voor kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in artikel 8 onder c en e bedraagt

maximaal € 15.000,- per hectare.

6 Tot welke doelgroep behoort u?

U bent eigenaar

U bent erfpachter

U heeft het recht van inklemming

Anders, namelijk

7 Wat is het doel van het project? 

8 Op welke locatie worden de activiteiten uitgevoerd?

9 Wat zijn de beoogde (concrete) resultaten van het project?

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk meetbaar maakt wat u met het project wilt bereiken. Zoals 

hoeveel meters of hectares worden er ingericht, of welke ‘producten’ of ‘diensten’ worden opgeleverd? 
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10 Wat is de begindatum van het project?

11 Wat is de (geschatte) einddatum van het project?

12 Bent u in het in het bezit van een informeel advies van de provincie Noord-Holland op uw 

investeringsplan? 

 Ja

 Nee

13  Rusten er op het natuurterrein nog andere verplichtingen? 

Ja, welke verplichtingen?

 Nee

14 Behoort u tot de categorie ‘grote ondernemingen’? 

Ja, als bijlage stuurt u mee een situatiebeschrijving als er geen subsidie zou worden verleend (het contrafeitelijk scenario) met 

bewijsstukken om dit scenario te staven. (zie voor de vereisten de ‘Toelichting contrafeitelijk scenario’)

 Nee

FINANCIËLE GEGEVENS

15 Kunt u de btw over dit project verrekenen of compenseren?

U vult alle bedragen exclusief BTW in.

U vult alle bedragen inclusief BTW in.

Ja, het BTW-nummer is:  

 Nee 

In uw aanvraag moet u rekening met BTW houden. 

Ruimte voor opmerkingen:
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