
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Wijziging
In project, uitvoering en/of organisatie
Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie 
Over dit formulier
-
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft u een projectsubsidie verleend. Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven.
-
U bent verplicht essentiële wijzigingen te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
-
Voor sommige wijzigingen moet u vooraf aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project. In het laatste geval zult u eventuele ontvangen voorschotten moeten terugbetalen. 
-
Lever het formulier per e-mail of per post in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De contactgegevens vindt u in uw subsidieverleningsbrief of in latere correspondentie.
-
Meer informatie? Kijk op rvo.nl/subsidiespelregels
-
Let op! Dit is een dynamisch PDF-formulier en bevat interactieve functies. Bij het aankruisen van antwoorden in het formulier kunnen extra vragen verschijnen. Vul daarom het formulier op uw computer in.
>
>
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen
Welke wijzigingen moet u melden?
Wijzigingen die u altijd zo spoedig mogelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet melden, zijn onder meer:
-
wijziging van looptijd of planning: voortijdige beëindiging, tijdelijke stopzetting, verschuiving start- en/of einddatum, verschuiving van mijlpalen;
-
wijziging van doelstellingen en/of activiteiten;
-
wijziging in de samenstelling van het samenwerkingsverband (nationaal en internationaal);
-
financiële wijziging: begrotingswijziging van 10% of meer op jaarbasis, wijziging BTW-plicht, surseance van betaling, faillissement, schuldsaneringsregeling;
-
uitstel van verslaglegging, eindrapportage en/of einddeclaratie;
-
overdracht van rechten en/of kennis;
-
splitsing, fusie of overname bedrijf.
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Algemene gegevens
1.1
Naam aanvrager/penvoerder
1.2
Projectnaam
Projectnaam
Afkorting
Het referentienummer is het 
nummer waaronder uw project 
of aanvraag bij de Rijksdienst v  
bekend is. Het referentie-
nummer staat in uw subsidie-
verleningsbrief.
1.3
Referentienummer van
de Rijksdienst van Ondernemend
Nederland
2
Administratieve wijzigingen
2.1
Zijn er administratieve wijzigingen die u niet eerder heeft gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
> Kruis aan wat van toepassing is en vul de gevraagde gegevens in.
Telefoon
Mobiel
E-mail
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Telefoon
Mobiel
E-mail
Naam intermediaire organisatie
KvK-nummer
(Huis)nummer
Huisnummertoevoeging
Straat of 'postbus'
Postcode
Plaats
Land
Contactpersoon
Telefoon
Mobiel
E-mail
(Huis)nummer
Huisnummertoevoeging
Straat of 'postbus'
Postcode
Plaats
Land
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Straat
Postcode
Plaats
Land
Zie voor meer informatie 
rvo.nl/subsidiespelregels
IBAN
BIC
3
Financiële wijzigingen
3.1
Zijn er financiële wijzigingen die u niet eerder heeft gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
> Benoem de financiële wijzigingen. Als u bijvoorbeeld meer financiële steun krijgt 
> dan u bij aanvraag heeft aangegeven, vult u gedetailleerd in wie de geldgever is 
> (gemeente, provincie, Rijk, Europese instelling, fonds, stichting of particulier). Bij 
> overheidssteun vermeldt u ook de naam van de subsidieregeling. Maak duidelijk 
> welke gevolgen de wijziging heeft voor de planning, de begroting, de 
> samenwerking met andere partijen, de liquiditeitsbehoefte en/of de commerciële 
> verwachtingen.
Omschrijving
Reden voor de wijziging
Gevolgen voor het project
3.2
Is de projectbegroting gewijzigd?
> Stuur de gewijzigde projectbegroting naar uw contactpersoon bij de Rijksdienst 
> voor Ondernemend Nederland.
4
Inhoudelijke wijzigingen
4.1
Zijn er inhoudelijke wijzigingen die u niet eerder heeft gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
> Benoem de inhoudelijke wijzigingen. Maak duidelijk welke gevolgen de wijziging 
> heeft voor de planning, de begroting, de samenwerking met andere partijen, de 
> liquiditeitsbehoefte en/of de commerciële verwachtingen.
Omschrijving
Reden voor de wijziging
Gevolgen voor het project
4.2
Is het projectplan gewijzigd? 
> Stuur het gewijzigde projectplan naar uw contactpersoon bij de Rijksdienst voor > > Ondernemend Nederland.
5
Organisatorische wijzigingen
5.1
Zijn er organisatorische wijzigingen die u niet eerder heeft gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
> Kruis de organisatorische wijziging(en) aan.
Wijziging samenwerkingsverband (bijvoorbeeld: nieuwe deelnemer)
> Maak duidelijk wat de wijziging behelst
Omschrijving
Reden voor de wijziging
Gevolgen voor het project
> Stuur de volgende bijlage(n) mee met dit formulier:
Gewijzigde projectbegroting
Bij nieuwe deelnemer: het formulier "Aanmelding + Machtiging Deelnemer samenwerkingsverband"
Bij nieuwe deelnemer: een document waaruit blijkt dat alle deelnemers akkoord gaan met de wijziging
Andere organisatorische wijziging (bijvoorbeeld: nieuwe verdeling van rollen en verantwoordelijkheden binnen het project)
> Maak duidelijk welke gevolgen de wijziging heeft voor de planning, de begroting, 
> de samenwerking met andere partijen, de liquiditeitsbehoefte en/of de commerciële 
> verwachtingen.
Omschrijving
Reden voor de wijziging
Gevolgen voor het project
6
Andere wijzigingen
6.1
Zijn er andere wijzigingen die u niet eerder heeft gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
> Benoem de andere wijzigingen. Maak duidelijk welke gevolgen de wijziging heeft 
> voor de planning, de begroting, de samenwerking met andere partijen, de 
> liquiditeitsbehoefte en/of de commerciële verwachtingen.
Omschrijving
Reden voor de wijziging(en)
Gevolgen voor het project
7
Verklaring en ondertekening
-
Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
-
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
7.1
Ondertekenaar 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
7.2
Organisatie 
> Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
7.3
Datum 
Dag
Maand
Jaar
7.4
Handtekening
8
Vervolg
U levert het formulier inStuur het ingevulde en ondertekende formulier en bijlage naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het adres vindt u op rvo.nlHeeft u daarna nog vragen?Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De contactgegevens staan vermeld in uw subsidieverleningsbrief.
 
We verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het subsidieprogramma. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor meer informatie zie rijksoverheid.nl/privacy
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