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Aanmelding + Machtiging
Deelnemer samenwerkingsverband
Bijlage bij een subsidieaanvraag ingediend via het eLoket
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.
Aanmelding Machtiging Deelnemer samenwerkingsverband eLoket 2014 
Over dit formulier
-
Met dit formulier machtigt u, als deelnemer van een samenwerkingsverband, de penvoerder om namens uw organisatie de subsidievraag via het eLoket in te dienen.
-
Iedere deelnemer moet een afzonderlijk exemplaar van dit formulier invullen en ondertekenen.
-
De penvoerder voegt de machtiging(en) als bijlage(n) toe bij de subsidieaanvraag via het eLoket.
-
Meer informatie vindt u 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 helemaal in voordat u het uitprint en ondertekent.
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1
Machtiging
1.1
Naam deelnemer
De penvoerder is de 
organisatie die de subsidie-
aanvraag indient bij RVO.nl. Zie ook rvo.nl/subsidiespelregels
1.2
Naam penvoerder
1.3
Projectnaam 
Afkorting
-
Ik machtig de penvoerder, om namens de organisatie, een subsidieaanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor het project en om namens de organisatie op te treden in alle gelegenheden die betrekking hebben op deze subsidieaanvraag, het projectbeheer en de subsidie-vaststelling.
-
Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen.
-
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
1.4
Ondertekenaar namens
Titel(s)
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
1.5
Wordt de aanvraag ingediend door een intermediair?
> Let op! U moet beschikken over een rechtsgeldig ondertekende machtiging.
1.6
Datum 
Dag
Maand
Jaar
1.7
Handtekening
8.0.1320.1.339988.342575
Formzet Grafimedia
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