Aanvraagformulier
Subsidie Kennis- en Innovatienetwerken
GEGE
GEGEVENS AANVRAGER

Naam organisatie/bedrijf
Vorm rechtspersoon
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
Postadres
Postcode
Plaatsnaam
Telefoonnummer contactpersoon

:
:
:
:
:
:
:
:

KvK nummer
IBAN nummer
E-mailadres
Website

:
:
:
:

GEGEVENS NETWERK / ACTIVITEITEN
o

Naam K&I netwerk

Op welke kernsector(en) van Campus Zeeland richt u zich?
o industrie en maintenance;
o havens en logistiek;
o agrofood en seafood;
o water en energie;
o vrijetijdseconomie;
o zorg;
o

Geef aan in welke fase uw netwerk zich bevindt?
o Netwerk in de pioniersfase
o Netwerk in de groeifase
o Netwerk in de volwassenfase

o

Omschrijving en doelstelling(en) K&I netwerk (zo concreet mogelijk gedefinieerd)

o

Omschrijving van uw belangrijkste activiteiten (beknopt activiteitenplan)

o

Geef aan hoe uw K&I netwerk bijdraagt aan de versterking van de concurrentiepositie
van de focus sector(en).
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o

Geef een omschrijving van de competenties van de aanvrager om het netwerk te
kunnen faciliteren.

o

Geef een omschrijving van de deelnemende partijen met daarbij hun inbreng in het
netwerk en hun relevantie voor de sector.
Ondernemers

Onderwijs- e/o onderzoeksinstelling(en)

Overheid

o

Geef aan hoe u samenwerkt met andere organisaties en netwerken binnen en buiten
Zeeland.

o

Geef in het kort aan hoe u verwacht dat het K&I netwerk zich in de toekomst
ontwikkelt.

o

Start- en einddatum van het initiatief

o

Provinciale topinkomensnorm
Verklaart u te voldoen aan de provinciale norm voor topinkomens, waarbij geldt dat de
subsidie niet besteed mag worden aan de bezoldiging van personeelsleden of
vergoeding van interim-functionarissen boven deze norm? Op dit moment bedraagt de
norm, zoals genoemd in de Wet Normering topinkomens, € 194.000,--. De norm geldt
ook voor externen. Meer informatie over regels m.b.t. de norm is opgenomen in artikel 5
van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013.
Nee

Ja
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BEGROTING

Volstaan mag ook worden met een eigen (meerjaren-)begroting
Belangrijk: Een begroting voor een subsidie dient sluitend te zijn.
BTW:
Op grond van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is betaalde BTW, die kan worden
teruggevorderd of op enigerlei wijze wordt terugbetaald, niet subsidiabel. Geef hier dus aan of de
BTW niet of wel als subsidiabele kostenpost moet worden gezien.
Kunt u de betaalde BTW terugvragen bij de
Belastingdienst of compenseren vanuit een fonds?

Kosten
Interne personeelskosten
(toelichten)

Ja

Nee

€

Materiele kosten

Additionele huisvestingskosten

Externe kosten

Overige kosten

Totaal
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aangevraagd
of toegezegd

€

Inkomsten

Gevraagde subsidie

Totaal
Toelichting
PERSONEELSKOSTEN

Functie in het project

Bruto
maandsalaris
€

1,2% x
maandsalaris
= uurloon
€

Aantal
uren

Totaalbedrag
(uren x uurloon)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

ONDERTEKENING

o

Datum
:
Plaats
:
Handtekening :

VERPLICHTE BIJLAGEN
o
o

Begroting
Projectplan

Belangrijkste aandachtspunten (zie regeling tekst voor het volledige kader)
1. Er is sprake van een triple helix netwerk, zowel onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen,
overheid en ondernemers zijn onderdeel van het netwerk;
2. Het netwerk zet de subsidie in voor de versterking van het eigen organiserend vermogen;
3. K&I netwerken dragen bij aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiekracht van de
sector;
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4. K&I netwerken richten zich op één of meerdere van de 6 kernsectoren van Campus
Zeeland (Havens & logistiek, Industrie & Maintenance, Water & Energie, Agrofood &
Seafood, Toerisme en Zorg);
5. Nieuwe K&I netwerken dienen van toegevoegde waarde op de reeds bestaande
netwerken te zijn zonder, of met slechts beperkte, overlap;
6. De vraag vanuit de ondernemers vormt het belangrijkste uitgangspunt voor het netwerk;
7. K&I netwerken dienen Zeeland breed te acteren;
8. Er dient een minimale dekking te zijn van 50% van de begrote kosten.
De Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
(Asb 2013) zijn van toepassing op deze subsidie, met name de bijzondere bepalingen voor
verstrekking van subsidie voor een kennis- en innovatienetwerk (hoofdstuk 16 van het Asb 2013).
Voor de officiële tekst van het Asb 2013 zie :
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeeland/CVDR237410/CVDR2
37410_33.html
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