AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STAD GROENLO 2013
Formulier voor verzoek om subsidie, zoals bedoeld In de “Subsidieregeling Stad Groenlo 2013”

TOELICHTING
Met dit formulier kan subsidie worden aangevraagd op basis van de Subsidieregeling Stad
Groenlo 2013. Het kan samen met de gevraagde toelichting worden ingediend bij burgemeester
en wethouders van Oost Gelre. Als burgemeester en wethouders de subsidie verlenen, kunt u
een voorschot ontvangen. De subsidie wordt definitief vastgesteld nadat hetgeen waarvoor
subsidie is aangevraagd volledig is gerealiseerd.

1.

Gegevens van de aanvrager

a) Naam aanvrager:
b) Adres:
c) Postcode + plaats:
d) Telefoon + faxnummer:
e) E-mail:
f) Bank/Gironummer:
g) Ten name van:

2.

Welke subsidie betreft het?

Dit is een aanvraag voor:

Verplaatsingssubsidie / Gevelsubsidie / Subsidie voor burgerinitiatief

Graag doorhalen wat niet van toepassing is.
Voor verplaatsingssubsidie, ga verder met vraag 3.
Voor gevelsubsidie, ga verder met vraag 4.
Voor subsidie voor burgerinitiatief, ga verder met vraag 5.

3.

Gegevens verplaatsing:

De verplaatsing betreft een winkel / horecagelegenheid. Graag doorhalen wat niet van toepassing is.
Het huidige adres is:

Het nieuwe adres is:
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Voeg een toelichting bij met een begroting en een beschrijving van de verplaatsing.
Ook moet u een verklaring overleggen, waaruit blijkt dat op het huidige adres geen nieuwe winkel of
horeca activiteit wordt gestart.
U kunt nu verder gaan met vraag 6.

4

Gegevens gevelverbetering:

Het adres van de gevelverbetering is:

Voeg een toelichting bij die de huidige en toekomstige gevel beschrijft. In de toelichting moet u ook een
begroting opnemen en beschrijven welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
U kunt nu verder gaan met vraag 6.

5

Gegevens burgerinitiatief

Wat is de naam van het burgerinitiatief:

Voeg een toelichting bij die het burgerinitiatief kort beschrijft. In de toelichting moet u ten minste het
volgende opnemen:
de namen van de initiatiefnemers;
het doel van het initiatief;
een beschrijving van het beoogde resultaat;
een korte beschrijving van het project;
de afbakening (wat valt buiten het project; wat wordt niet gedaan);
een begroting en de dekking daarvan.

6.

Dagtekening

Totaal aantal bijlagen:

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de regeling en de bovenstaande gegevens naar waarheid
te hebben ingevuld.
plaats:

datum:

handtekening aanvrager
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