
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.


Aanvraag
Vaststelling subsidie
Het programma Energie Onderzoek Subsidie (EOS) stimuleert onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologie voor een duurzame energievoorziening. EOS richt zich op onder-nemingen, universiteiten en kennisinstellingen. Van idee tot marktintroductie.
Aanvraag Vaststelling subsidie 2014
Over dit formulier
-
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft u een subsidie verleend. Met dit formulier verzoekt u om vaststelling van deze subsidie.
-
Lever het formulier tijdig in! In uw subsidieverleningsbrief leest u wanneer u vaststelling van de subsidie kunt aanvragen en welke bijlage(n) u met de aanvraag moet meesturen.
-
Lever het formulier (met de bijlagen) in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het adres vindt u op 
rvo.nl 
-
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 helemaal in voordat u het uitprint en ondertekent.
>
>
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief
en Internationaal Ondernemen
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
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Aanvraag
Vaststelling subsidie
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
 van 
1
Algemene gegevens
 
 
 
 
 
Het referentienummer is het nummer waaronder het project bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend is. Het referentie-nummer staat in de subsidieverleningsbrief.
1.1
Naam aanvrager/penvoerder
1.2
Projectnaam 
Afkorting
1.3
Referentienummer van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland 
2
Projectkosten en vast te stellen subsidie
Bij een samenwerkingsverband
vult u hier per deelnemer in het
project de gevraagde gegevens 
in.
2.1
Hoeveel subsidie wilt u vaststellen?
Naam organisatie
 
Gemaakte projectkosten
Subsidiebedrag
Is de organisatie een onderwijs- of
onderzoeksorganisatie die via 
FSR/Sisa verantwoord?
TOTAAL
2.2
Is er voor dit project ook
andere subsidie aangevraagd 
en/of gekregen?
3
Checklist bijlagen
3.1
Kruis aan welke bijlagen u meestuurt
Geen verdere bijlage(n) benodigd.
> Is de organisatie een onderwijs- of onderzoeksinstelling en wordt de verantwoording van
     dit project in de FRS/Sisa-bijlage opgenomen, dan is een controleverklaring niet nodig.
4
Verklaring en ondertekening
-
Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
-
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
4.1
Ondertekenaar 
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
4.2
Organisatie 
> Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
4.3
Datum 
Dag
Maand
Jaar
4.4
Handtekening
5
Vervolg
U levert het formulier inStuur het ingevulde en ondertekende formulier tijdig naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het adres en informatie over de uiterste inleverdatum vindt u in uw subsidie-verleningsbrief.Heeft 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
8.0.1320.1.339988.342575
Formzet Grafimedia
	HuidigePagina: 
	AantalPaginas: 
	Tekstveld: 0
	Tekstveld1: 
	NaamOrganisatie: 
	DecimaalVeld1: 
	Nee: 
	Ja: 
	RijVerwijderen: 
	RijToevoegen1: 
	Eindverslag: 0
	Naam: 
	Knop1: 
	Accountantsverklaring: 0
	Tekstveld2: 
	Tekstveld3: 
	Man: 
	Voruw: 
	Aanvrager: 
	Intermediair: 
	DatumTijdVeld1: 



