Toetsformulier aanvraag subsidie
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost‐Brabant 2017‐2030
Projectnummer:
Projecttitel:
Datum:

Ontvankelijkheid
De subsidieaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
 een beschrijving van het project en het beoogde doel;
 indien relevant een beargumenteerde beschrijving van de samenhang van het project met andere
projecten in de projectenboek;
 een bestuurlijk besluit over het project, of het cluster van projecten en de stand van zaken van de te
doorlopen wettelijke procedures, alsmede een opgave van de te verwachten afronding daarvan;
 cofinancieringsverklaring(en) op grond waarvan door het college aangenomen kan worden dat
financiering van het project is gegarandeerd;
 tekeningen van het project(en), inclusief van de bestaande situatie, alsmede een
overzichtstekening, voor zover van toepassing;
 een (met behulp van de subsidie) sluitende projectbegroting zodanig gedetailleerd dat in ieder
geval een oordeel kan worden gevormd over de subsidiabiliteit van de kostenposten
overeenkomstig artikel 11;
 het tijdschema van de uitvoering van het project en het daarbij behorende uitgavenpatroon;
 een financieringsoverzicht waarin zijn opgenomen een opgave van kostenelementen die ten laste
van andere kostendragers kunnen worden gebracht en een opgave van alle bijdragen uit andere
subsidieregelingen.
 is de aanvraag ondertekend?

Procedureel
Is de aanvraag tijdig ingediend? is de aanvraag bij de juiste instantie ingediend?

Inhoudelijk
Is het project opgenomen in het bereikbaarheidsakkoord?
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Doel
Draagt het project bij aan de bereikbaarheid/leefbaarheid en doelstellingen van de
Bereikbaarheidsagenda?

Regionale meerwaarde
Testen van slimme nieuwe mobiliteitsoplossingen passend binnen de regionale projecten
 Opschaalbaar voor (een deel van) de regio?
 Kijken naar regionale kennisuitwisseling en communicatie
 Als bovenstaande punten niet naar tevredenheid beargumenteerd zijn, of we zien zelf
andere kansen in het project, dan sturende tips en vragen aanbieden om de regionale
meerwaarde optimaal in te zetten.

Samenhang

Vaststelling subsidiabele kosten
(Geen beheer‐ en vervangingskosten).

Toekenning/Afwijzing subsidie
Indien Nee, motivatie:

Indien Ja, berekening bedrag:

Advies aan PoHo
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