Checklist verplichte bijlagen
regeling Invasieve Exoten

Uw subsidieaanvraag voor de subsidieregeling “Invasieve Exoten” wordt getoetst op compleetheid. Daarvoor is
het nodig dat uw aanvraag volledig is, met alle informatie die nodig is om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Om
u daarbij te helpen hebben wij deze checklist gemaakt met (al dan niet) verplichte bijlagen die bij uw aanvraag
moeten zitten. In deze checklist beschrijven wij ook aan welke eisen deze bijlagen moeten voldoen.
Nr.
1

Naam bijlage
Plan van aanpak

Toelichting op bijlage
Alleen voor subsidieaanvragen gericht op het verwijderen of beheersen
van invasieve exoten (als bedoeld in RRvG 2016, artikel 4.17.1,
onderdeel a) is een plan van aanpak verplicht bij de subsidieaanvraag.
Het plan van aanpak bevat tenminste een beschrijving van:
a. het grondgebied waarop het plan ziet (bij voorkeur met shapefile,
als die niet beschikbaar is met een kaart of coördinaten);
b. de soorten invasieve exoten waarvoor maatregelen worden
getroffen;
c. de natuurwaarden, met name de vegetatietypen, die bedreigd
worden
d. de oppervlakte waarop de maatregelen worden getroffen alsmede
de bedekkingsgraad van de betreffende invasieve exoten indien het
planten betreft (NB: het is de bedoeling de huidige bedekkingsgraad
als ‘nulmeting’ te gebruiken).
e. de maatregelen, inclusief nabehandelingen, die worden getroffen;
f. de kosten en een planning van de te treffen maatregelen.

Begroting van kosten en
financiering met
onderbouwing

Alleen voor subsidieaanvragen gericht op het verwijderen of beheersen
van invasieve exoten (als bedoeld in RRvG 2016, artikel 4.17.1,
onderdeel a) is deze vereist. In de (investerings-)begroting moeten
alle door u opgevoerde kostenposten uitvoerig worden toegelicht: wat
is de noodzaak, waaruit bestaan de kosten en hoe zijn deze berekend?
Zo nodig zullen wij om een nadere onderbouwing vragen.

(Investeringskosten en
financiering)

Daarnaast moet de begroting inzicht geven in hoe het project
gefinancierd wordt. Er moet sprake zijn van een sluitende begroting,
dus de kosten moeten gelijk zijn aan de financiering.
NB: als u subsidie aanvraagt voor het opstellen van een gebiedsplan
hoeft geen kostenbegroting te worden meegestuurd. Voor een
gebiedsplan ontvangt u standaard een bedrag van € 10.000 (voor één
gebiedsplan).
Kopie van een recent
bankafschrift

Wij vragen u een kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan 1
jaar) mee te sturen. Hierop moet tenminste het rekeningnummer, de
tenaamstelling van het rekeningnummer en datum zichtbaar zijn.
Hiermee kunnen wij vaststellen dat de bankrekening daadwerkelijk op
uw naam staat (op naam van de aanvrager). U mag ook een
verklaring aanleveren van de bank dat het bankrekeningnummer bij
de desbetreffende bank bekend is en op naam van de aanvrager staat.
Een kopie bankpas is onvoldoende bewijs.

Ondertekende ‘Machtiging’

Alleen als een tussenpersoon of intermediair de subsidieaanvraag
indient, is het meesturen van een volmacht verplicht. De
tussenpersoon/intermediair die de aanvraag indient (de
gevolmachtigde) moet daarvoor gemachtigd zijn door de partij die de
subsidie wil aanvragen (de volmachtgever).

(getekend door volmachtgever én
gevolmachtigde)

