Checklist verplichte bijlagen Regeling Gemeenschapsvoorziening
In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. De gevraagde
bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager en het doel waarvoor u de
aanvraag indient. Raadpleeg het aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan welke
bijlagen er in uw situatie nodig zijn.
Bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden.
Eventueel aanvullende bijlagen kunt u mailen naar post@gelderland.nl onder vermelding van het
zaaknummer.
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

Kopie van een recent bankafschrift

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. Op dit bankafschrift moet het
rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en datum zichtbaar zijn. Een
verklaring van de bank dat opgegeven rekeningnummer 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.

2

Projectplan .

Op de webpagina bij deze subsidieregeling vindt u onder het kopje ‘subsidie aanvragen’
een format projectplan. In dit projectplan geeft u aan voor welk doel u de subsidie
aanvraagt. In het format projectplan staat aangegeven welke informatie we van u nodig
hebben.
Een kostenbegroting voor het uitvoeren van de aanpassingen die u wilt realiseren,
maakt deel uit van het projectplan. Het is niet nodig om een bestek mee te sturen.

3

Energiescan

Als u subsidie aanvraagt om energiebesparende of -opwekkende maatregelen door te
voeren, voegt u ook een energiescan toe. Deze energiescan bestaat uit:
• een overzicht van de bouwkundige en technische maatregelen die genomen
kunnen worden om energiebesparing of -opwekking te realiseren
• een schatting van de kosten van de maatregelen
• een verklaring dat de energiescan is uitgevoerd door een gekwalificeerde
adviseur
• inschatting van het effect van de uit te voeren maatregelen op de
energierekening van de aanvrager

4

Verklaring van geen bezwaar
college van B&W

Als u de gemeenschapsvoorziening wilt aanpassen om nieuwe activiteiten te kunnen
organiseren voegt u een verklaring van geen bezwaar toe van het college van B&W van
de gemeente waar de gemeenschapsvoorziening is.

5

Verklaring eigenaar van het pand
waar voorheen activiteiten
plaatsvonden.

Als u de gemeenschapsvoorziening wilt uitbreiden voor nieuwe activiteiten vragen we u
om een verklaring van de eigenaar van het pand waar de activiteiten voorheen werden
georganiseerd. Dit geeft inzicht in het resterende gebruik van dat pand. Deze verklaring
is alleen van toepassing als er activiteiten verplaatst worden.
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