Checklist verplichte bijlagen Kleine musea en historische organisaties
In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. Niet alle bijlagen zijn
altijd direct nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dit staat dan in deze
checklist vermeld. Alle bijlagen zijn voor de behandeling van uw aanvraag uiteindelijk wel
verplicht.
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.
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.

Nr.

Naam bijlage

Toelichting

Compleetheid?

1

Plan van aanpak (=
projectplan)

Beschrijf beknopt, maar duidelijk: tenminste de
doelen, resultaten, activiteiten en eventueel planning
van het project waarvoor u subsidie aanvraagt.

JA. Deze bijlage telt wel
mee in de
compleetheidstoets

Een toelichting op een projectplan is te vinden op de
webpagina over deze subsidieregeling.
Let op: met de projectduur (in het aanvraagformulier
bedoelen wij de hele periode waarin de activiteiten
worden uitgevoerd, dus inclusief voorbereiding en
afronding (niet alleen de periode waarin bijvoorbeeld
een expositie te zien is).
2

Begroting van kosten en
financiering met
onderbouwing

We verwachten van u een gespecificeerde begroting,
waarin u de opgevoerde kostenposten toelicht, en
een dekkingsplan (financiering) van uw project. Als
uw begroting niet is toegelicht is uw aanvraag niet
compleet en wordt deze niet in behandeling
genomen.

JA. Deze bijlage telt wel
mee in de
compleetheidstoets

3

Kopie van een recent
bankafschrift
(of ‘bewijs van
tenaamstelling’)

Als het langer dan 2 jaar geleden is dat u
betalingsverkeer heeft gehad met de provincie of als
uw bankrekeningnummer is gewijzigd, dan vragen
wij u om een kopie van een 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

Deze bijlage telt niet
mee in de
compleetheidstoets

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.
4

Samenwerkingsovereenkomst

Als er sprake is van een samenwerkingsverband voor
uw project, dan dient u een
samenwerkingsovereenkomst met uw
subsidieaanvraag mee te sturen.
Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst
vindt u op onze website

2

Deze bijlage telt niet
mee in de
compleetheidstoets

