Checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag Sociale Innovatie
In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. De gevraagde
bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager (b.v. particulier, ondernemer
of gemachtigde). Raadpleeg het aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan welke bijlagen
er in uw situatie nodig zijn.
Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, controleren wij eerst of de aanvraag compleet is. Pas
als uw subsidieaanvraag compleet is, nemen wij de aanvraag in behandeling.

Nr.

Naam bijlage

Toelichting

1

Uittreksel Kamer van
Koophandel (KvK)

Een uittreksel van het KvK geeft informatie over de rechtspersoon,
onderneming en vestiging(en). Daarnaast geeft het zekerheid over u
als subsidieaanvrager en over het ingeschreven bedrijf. Uit het
uittreksel kunnen we afleiden of u als aanvrager tekenbevoegd bent
en daarmee gemachtigd bent om de aanvraag in te dienen.

2

Kopie van een recent
bankafschrift
of bewijs van tenaamstelling

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als
uw bankrekeningnummer is gewijzigd, dan vragen wij u om een
bewijs van een recent bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is
dan 1 jaar. In het aanvraagformulier wordt dit ook wel ‘Bewijs van
tenaamstelling’ genoemd. Op het bankafschrift moet het
rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en datum
zichtbaar zijn. Bij telebankieren is een screenprint met deze
gegevens ook toegestaan. Een verklaring van de bank dat het
rekeningnummer dat u opgeeft bij deze bank bekend is en op naam
van de aanvrager staat, is ook toegestaan.
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.

3

Sociaal Innovatieplan

Als bijlage bij uw aanvraag verwachten wij een sociaal innovatieplan.
Hierin geeft u een overzicht van de afgesproken activiteiten die de
sociale innovatie bevorderen, de tijdsplanning en de kosten. In het
plan geeft u ook aan hoe de activiteiten en de resultaten worden
geëvalueerd. De wijze waarop dit plan is opgesteld, is vormvrij.
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4

Verklaring instemming door OR

Draagvlak voor de inhoud en uitvoering van het sociaal innovatieplan
is van belang. Daarom vragen wij u om te laten zien dat de OR heeft
ingestemd met de voorgestelde activiteiten. Hoe deze verklaring er
uit ziet, mag u zelf bepalen.

5

Kopie bewijs van
staatssteun/deminimisverklaring

Als overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit
de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het
handelsverkeer. Een de-minimisverklaring wil zeggen dat de
Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet
van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de
mededinging niet vervalsen.
Bij subsidie aan een onderneming controleert de provincie of aan de
eisen van de de-minimisverklaring en/of staatssteun voldaan is. In
het aanvraagformulier worden daarom vragen gesteld over dit
onderwerp. Als u een vorm van staatssteun of de-minimussteun
heeft ontvangen, vragen wij u om een kopie van een bewijs daarvan.
Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor uw subsidieaanvraag.
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