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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.

(Per post: in de rechterkolom op de website staat een indieningsformulier per post. U kunt het indieningsformulier plus alle hierboven 

genoemde bijlagen uitprinten en opsturen.)

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

servicepunt@noord-holland.nl

Naam project: 

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: van 1 januari tot en met 7 oktober 2022, 17:00 uur.     

STAP 1: maak de bijlagen gereed:

Te uploaden bijlagen bij het digitaal indieningsformulier op onze website:

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

bijlage 2 kopie bankafschrift NAAM: “BIJLAGE 2 bankafschrift + projectnaam” 

bijlage 3 machtigingsverklaring NAAM: “BIJLAGE 3 machtiging + projectnaam”

Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

BIJLAGE 1
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie   
Noord-Holland 2020    
(via de TAB-toets kunt u naar de volgende vraag springen)
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BIJ INDIENING DOOR EEN INTERMEDIAIR
Als de aanvraag wordt ingediend door een intermediair, houd dan rekening met het volgende:

- Indien de aanvrager (namens welke de intermediair de aanvraag indient) een organisatie is, dan moet de aanvraag worden ingediend via

ketenmachtiging - waarmee de intermediair via eHerkenning inlogt. 

Nummer Toevoeging(indien van toepassing)

Gegevens aanvrager:

Naam organisatie:

Straat 

Postcode en plaats:

Indien het postadres een postbus is: 

Postbus: 

Postcode en plaats:

KvK-nummer:

KvK-vestigingsnummer:

Gegevens contactpersoon: 

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer

1 IBAN (van de beoogd subsidieontvanger):

PROJECTGEGEVENS

2 Voor welk werkregio in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vraagt u subsidie aan?

Zie kaart bij de uitvoeringsregeling.

3 Wat is het doel van het project?
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4 Is de aanvraag afgestemd binnen uw werkregio? 

  Ja

 Nee

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

6 Werkwijze: hoe wordt het project uitgevoerd / uit welke onderdelen/activiteiten bestaat het project? 

7 Wat is de begindatum van het project?

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

9 Geef een globale tijdsplanning: wanneer worden welke activiteiten uitgevoerd. 

10 Projectpartners: welke partijen werken op welk vlak mee aan het project?

Fasering / activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum (dd-mm-jjjj) Geplande einddatum (dd-mm-jjjj)
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11 Geef een beschrijving van de verwachte bijdrage van het onderzoek aan een fysiek uitvoeringsproject.  

12 Wijze van communicatie naar de direct betrokkenen en de buitenwereld over het project. Als subsidie 

wordt verleend, hoe gaat u communiceren dat uw project (mede) mogelijk wordt gemaakt met financiële 

steun van de provincie Noord-Holland?     

13 Ruimte voor extra toelichting: 
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FINANCIËLE GEGEVENS

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

Ja, het BTW-nummer is:  U vult alle bedragen exclusief BTW in.

 Nee U vult alle bedragen inclusief BTW in.

In uw aanvraag moet u rekening met BTW houden. 

Specificatie kosten (begroting)

Kostenspecificatie Kosten (€)

Benoem de onderdelen:

Totale kosten begroot

Financiering
Geef per co-financier (ook uw eigen bijdrage) aan welk bedrag wordt ingezet en of dit al is verleend.

Dekkingsplan Bedrag (€) Al zeker? ja/nee

Naam

Eigen bijdrage

Gemeente

Derden, nl.

Overige inkomsten / bijdragen, nl. 

Gevraagde subsidie nee

Totale financiering

Voorschot
Een subsidie tot en met € 10.000,- wordt direct vastgesteld en uitbetaald.
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VOEG HIER de e-mails in waaruit blijkt dat de partners DPRA-regio bekend zijn met deze aanvraag. 
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