
Aanvraagformulier ‘Samen in Zee’

Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling
‘Samen in Zee’ versterking cultuur in Zeeland.

Aanvraagprocedure

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor een project zoals
beschreven in de Subsidieregeling ‘Samen in Zee’ versterking cultuur in Zeeland,
artikel 23.3.1. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, vergezeld
van alle bijlagen dient u per post te sturen naar Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies,
Postbus 6001, 4330 LA in Middelburg. Alleen aanvragen die uiterlijk op de
sluitingsdatum van de openstelling volledig en juist zijn ingediend, worden in
behandeling genomen.
 

AVG

Als u het digitale aanvraagformulier invult, vragen wij u onder meer om
persoonsgegevens zoals namen van contactpersonen. Deze persoonsgegevens
hebben wij nodig om uw subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling
Samen in Zee te kunnen behandelen. Wij kunnen dan contact met u opnemen als wij
vragen hebben en u op de hoogte brengen van ons besluit. Bij een positief besluit
op uw subsidieaanvraag, hebben wij de gegevens ook nodig voor de uitbetaling van
de aangevraagde subsidie en de vaststelling. Wij gebruiken de persoonsgegevens
uitsluitend voor deze doeleinden.
Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar gedeeltelijk - aan ons
verstrekt, betekent dit dat wij uw aanvraag niet kunnen behandelen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden
waarvoor wij deze persoonsgegevens nodig hebben.
 

Meer informatie en begeleiding

Op onze website https://wvw.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/samen-in-zee vindt u
meer informatie over de subsidieregeling Samen in Zee.

Voor begeleiding of ondersteuning bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met:
Cultuurkwadraat
Kuiperspoort 12, 4331 GS Middelburg
+31 118-414928, www.cultuurkwadraat.nl
Contactpersoon: Leo Adriaanse, sameninzee@cultuurkwadraat.nl

 

Vragen voorzien van een sterretje ( * ) zijn verplicht.

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/samen-in-zee
http://www.cultuurkwadraat.nl
mailto:l.adriaanse@cultuurkwadraat.nl


GEGEVENS AANVRAGER

Naam organisatie/bedrijf

 

Vorm rechtspersoon

 

Postadres

 

Postcode

 

Plaatsnaam

 

KvK nummer

 

Bankrekening (IBAN)

 

Website

 

 

GEGEVENS CONTACTPERSOON

Voornaam

 

Tussenvoegsel(s)

 

Achternaam

 

Functie

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

n.angel@zeeland.nl

 

OVERIGE PARTNERS

Partner

 

Vestigingsplaats

 

Partner Vestigingsplaats
 

Nog een partner toevoegen?

mailto:n.angel%40zeeland.nl


  

Alle partners van het samenwerkingsverband zijn akkoord met het project *



OVERIGE GEGEVENS AANVRAGER

Bent u BTW-plichtig voor de kosten binnen dit project?
 

Is er bij uw instelling een bestuurder, directeur, medewerker en interim-functionaris
in dienst met een bezoldiging van meer dan € 216.000?
 

 

PROJECTGEGEVENS

Projectnaam

 

Doelstelling (korte omschrijving)

 

Startdatum

 

Einddatum

 

Gevraagd subsidiebedrag

 

Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan?
het verbreden van het publieksbereik tot doelgroepen die nu niet of beperkt gebruik maken van
het aanbod in de culturele sector;

 



PROJECTVEREISTEN

Is de aanvrager gevestigd in Zeeland?
 

Komt het subsidiabele project ten goede aan Zeeland?
 

Licht hieronder uw antwoord toe

 

Past u de volgende codes toe: de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en
Inclusie en de Code Fair Practice bij de uitvoering van de gesubsidieerde
projecten?
 

Licht hieronder uw antwoord toe

 

 



AANVULLENDE VRAGEN NAAST HET
PROJECTPLAN

Wat is het beoogd resultaat van het project?

 

Op welke manier wordt de samenwerking vorm gegeven en versterkt dat de
culturele sector?

 

Zijn de resultaten van uw project overdraagbaar of toepasbaar op andere disciplines
binnen de culturele sector? Zo ja, hoe bent u van plan de resultaten te delen en/of
beschikbaar te stellen?

 



VERPLICHTE BIJLAGEN

In onderstaand overzicht zijn de bijlagen opgenomen. Deze maken onderdeel uit
van uw subsidieaanvraag en dienen daarom samen met het aanvraagformulier te
worden ingediend.

Projectplan (maximaal 8 pagina’s A4 excl. afbeeldingen)

 

Projectplan  

Sluitende begroting

 

Begroting  

Samenwerkingsovereenkomst

 

Samenwerkingsovereenkomst  

Ondertekende verklaring De minimissteun

 

Wilt u nog meer bijlagen toevoegen?
 



ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart:

Kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de voorwaarden die
betrekking hebben op deze aanvraag;
Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
Bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
Kennis te nemen van het feit dat indien uw project subsidie ontvangt, een
samenvatting van uw project openbaar toegankelijk zal worden gepubliceerd.

Aanvrager

Naam

 

Plaats

 

Functie

 

Datum

09-06-2022

 

Handtekening .......................................................

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient ondertekend en vergezeld van de
bijlagen schriftelijk te worden ingediend op het volgende adres:
Provincie Zeeland
t.a.v.: Subsidies
Postbus 6001
4330 LA Middelburg


