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aanvraagformulier deelregeling / application form grant 
program me 

1. aanvrager

Vragen met een• zijn verplicht. Gelieve geen aanhalingstekens en schuine strepen te gebruiken. 

• teNS _. "9imcherm Q print fonnultff � bekijk fonnulter oll pctf 

□ aanvrager rkl 

1.1 CONTACTPERSOON 

Hier kunt u uw persoonsgegevens controleren. De noomgegeven, en het e-mailadres zijn onderdeel van uw occountnoom. U kunt deze gegevens alleen door het Stimuleringsfonds loten aanpassen door een 
e-mail te sturen aan �pdesk@Jtimulerint�• 

Naam contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon 

WIit u alle correspondentie betreffende deze aanvraag In het 
Engels ontvangen? 

1.1 ORG.4..NISATIE 

Ja 

'l Nee 

Met deze gegevens staat uw 0'1ianisatie in ons systeem geregistreerd. De naam van de organisatie is onderdeel van de accountnaam. U kunt deze alleen door het Stimuleringsfonds laten aanpassen door een 
mail te sturen aan helpdesk@stimuleringsfonds.nl. De rest van cle gegeven, kunt u aanpassen via uw account. 

Naam organisatie 

Statutaire naam organisatie 
De statutaire naam zoals vermeld In het KvK-register. 

Bezoekadres 

Postadres 

Algemeen e-mailadres 

Algemeen telefoonnummer 

Website 

Wat Is het aantal fte dat op het moment van aanvragen 
werkZaam Is In uw organisatie? 
Vul hier een getal In {max. 2 decimalen)• 

BANKGEGEVENS 

Deze Informatie vragen wij vooraf zodat wij zo snel mogellJk de beschikking In onze administratie kunnen verwerken, als uw aanvraag wordt toegekend. 

Zijn onderstaande gegevens van het bankrekeningnummer 
actueel? {N.B. Indien er nog geen gegevens staan, dient u 
hier "Nee"' te selecteren om de velden In te vullen)• 

IBAN 

BIC�ode 

Account holder name2 

Banknaam 

Address and city bank (for not IBAN countrles)_o, 

'") Ja 

r'I Nee 
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IBAN (lnternallonal Bank Account Number) ' 

KVK GEGEVEN$ 

Is er een KvK registratie? 
Een aanvraag kan alleen worden toegekend aan aanvragers 
met een geldige KvK registratie. Als u nog geen registratie 
heeft dient u het gewaarmerkt uittreksel z.s.m., maar uiterlijk 
8 weken na de slultlngsdatum, aan te leveren. 

1.3 5.4.MEHVATTIHG 

Aanvraagnummer en (deel)regellng 

Ronde 

Aanvrager 

Vesllglngsplaats en website 

Ja 

I"") Nee 

Heeft u alle verplichte velden Ingevuld? In de volgende stap beschrijft u uw project. 

opslaan 

stoppen 

Oigi1a1 Heritage x Public 

Deze we-bsite wordt behfff'd door AIMS B J problemen e- mail de help,desk Informatie overcookies/ Cookie information Browser Chromc 78 op Moe AIMS ◄ 0 
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2. project

Vragen met een• zijn verplicht. Gelieve geen aanhalingstekens en schuine strepen te gebruiken. 

• t•Nt _. "9imcherm Q print fonnultff � bekijk fonnulter oll pctf 

□project rkl 

2.1 AAHVRAAGGEGEVEHS 

Aanvraagnummer en (deel)regellng Digital Herîtage x Public 

Ronde 

2.2 SUBSIOIEREGLEMEHT 

Bent u op de hoogte van het Subsldlereglement (PDF)? 
r, Ja 

2.3 PROJECTGEGEVEMS 

Wat Is de titel van het project?• 
Project Title 

Geef een korte samenvatting van het project. Omschrijf wat het project of programma Inhoudt, wat het doel Is en met welke partijen er wordt samengewerkt. • 

{ U kunt hlel'mumaal 1500 tekens moeren.) 

Baantalteken1over 
Wat Is het aantal fte dat betrokken Is bij het project waarvoor u aanvraagt? 
vu1 nier een getal 1n tmax 2 aec1ma1en) 

Wat Is de einddatum van het project? 

Een subsidieperiode mag maximaal 24 maanden duren. De subsidieperiode start op de datum 
van de eventuele beschikking. 

Voor fase 1 van Dlgltal Herttage x Public geldt een termijn van 3 maanden • 

PROJECTVORM 

Kies het type activiteit/project • 

PROJECTLOCATIE 

In welk land vindt het project hoofdzakelijk plaats? • 

Zijn er activiteiten In het project die In andere land(en) plaatsvinden? Indien Ja, welke land(en)? 

In welke stad/steden vindt het project hoofdzakelijk plaats?· 

2.◄ FINANCIERING 

Totale projectkosten• 

Eigen bijdrage 

Cofinanciering uit: 

• Pubtlekslnkomsten en verkoop 

d •• V 

maak keuze v 

maak keuze v 

m •• V 

nothing selected v 

Cl 
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◄. verklaring

Vragen met een• zijn verplicht. Gelieve geen aanhalingstekens en schuine strepen te gebruiken. 

• t•Nt _. "9imcherm Q print fonnultff � bekijk fonnulter oll pctf 
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◄.I VERKLARING DOOR RECHTSGELDIGE VERTEGENWOORDIGER 

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en accepteer de procedure en formele voorwaarden zoals geformuleerd in het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de 
de1betreffende deelre9elin9. 

U doet uw aanvraag bij: 

Titel van het project 

Naam organ1sat1e 

Plaats bezoekadres 

Naam contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon 

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben Ingevuld en accepteer de procedure en formele 
voorwaarden zoals geformuleerd In het Subsldlereglement Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie en de desbetreffende deelregellng. 

Ik verklaar gemachtigd te zijn door bovengenoemde rechtsgeldige venegenwoordlger om 
namens de organisatie dit formulier In te dienen. 

Zijn alle vragen Ingevuld? Dien uw formutler In vla de laatste stap. 

WIJ zijn benieuwd naar uw ervaringen met het formulier. Heeft u suggesties voor verbetering? 

.,�.........,IOdt-

opllaan 

Digital Heritage x Public 

Projectlitle 

n Ja 

n Ja 

vol9end•• 

,toppen 

Deze website wordt behnrd door ÀIMS B J problemen e moil de helf:!'desk Informatie overcookies/ Cookie information Brow1er Chrome 78 op Mee AIMS -4 0 1 
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