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Zonder bijlagen is uw aanvraag niet compleet.

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
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER

Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021    

Naam project:

Aangevraagd bedrag:

Openstellingsperiode: van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023 (tot 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 niet ouder dan 3 maanden NAAM: “BIJLAGE 2 bankafschrift + projectnaam”

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

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

bijlage 5 planning werkzaamheden NAAM: “BIJLAGE 5 planning werkzaamheden + projectnaam”

bijlage 6 
verklaring B&W cultuurhistorische waarde  

monument

NAAM: “BIJLAGE 6 verklaring cultuurhistorische waarde monument + 

projectnaam”

bijlage 7 inhoudelijke beschrijving van de activiteit NAAM: “BIJLAGE 7 beschrijving van de activiteit + projectnaam”

bijlage 8 begroting NAAM: “BIJLAGE 7 begroting + projectnaam”

bijlage 9 financieringsplan NAAM: “BIJLAGE 8 financieringsplan + projectnaam”

bijlage 10 offerte(s) NAAM: “BIJLAGE 9 offerte(s) + projectnaam”

bijlage 11 overig NAAM: “BIJLAGE 10 overig + projectnaam”
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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):

PROJECTGEGEVENS

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

haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument in de provincie

Noord-Holland  

een energiescan of energiescans van een of meerdere monumenten in Noord-Holland

4 Tot welke doelgroep behoort u?

eigenaar van het monument

belanghebbende bij de herbestemming van het monument

een samenwerkingsverband van eigenaren of belanghebbenden bij de herbestemming van het monument

5 Wat zijn de naam en adresgegevens van het monument?

Naam monument:

Straat: 

Postcode en plaats

6 Is het monument beschermd of erkent de gemeente de cultuurhistorische waarde van

het monument ?

Nee (Wij verstrekken u geen subsidie op grond van artikel 5, lid 4)

Ja, er is sprake van een rijksmonument. Nummer: 

Ja, er is sprake van een beschermd provinciaal monument. Het monument is vermeld op de provinciale monumentenlijst.

Ja, er is sprake van een beschermd gemeentelijk monument. Nummer: 

Ja, de gemeente erkent de cultuurhistorische waarde. Dit blijkt uit:
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7 Voor welke categorie vraagt u subsidie aan?  

een monument zonder woonfunctie.

een publiekstoegankelijk monument met een gedeeltelijke woonfunctie.

een monument met een woonfunctie en u heeft de intentie het geheel of gedeeltelijk publiekstoegankelijk te maken.

Publiekstoegankelijk: het monument is minimaal 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk en voor zover het een molen

betreft is deze minimaal 4 keer en tenminste 32 uur per jaar voor publiek toegankelijk.

 Toelichting:

8 Heeft u eerder van ons een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 

of een energiescan voor het desbetreffende monument?  

Ja, op de datum:

 Nee

9 Geef een omschrijving van het haalbaarheidsonderzoek. De volgende verplichte onderdelen dienen 

hierbij aan bod te komen::  

Deze vraag alleen beantwoorden indien u subsidie vraagt voor een haalbaarheidsonderzoek.

• de bouw- en cultuurhistorische kenmerken van het monument;

de (technische) bouwkundige staat waarin het monument zich bevindt; 

• de mogelijke nieuwe functies van het monument zodat het monument toegankelijk is/wordt voor publiek; 

• de financiële haalbaarheid van de herbestemming of het voortgezette gebruik met inbegrip van eventuele exploitatiemogelijkheden;

10 Wat is het doel van de energiescan en licht toe op welke wijze de energiescan voldoet aan de eisen die 

wij stellen aan een energiescan zoals omschreven in bijlage 1 van de uitvoeringsregeling 
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11 Wat is de begindatum van het project? 

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

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

Fasering / activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum (dd-mm-jjjj) Geplande einddatum (dd-mm-jjjj)

14  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? 

15 Ruimte voor extra opmerkingen: 
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FINANCIËLE GEGEVENS

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

Ja, het btw-nummer is:  

 Nee 

U vult alle bedragen exclusief btw in.

 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 cofinancier

Eigen bijdrage

Gemeente

Derden, nl.

Overige inkomsten / bijdragen, nl. 

Gevraagde subsidie nee

Totale financiering
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