
SUBSIDIE-AANVRAAG 
PROJECTENFONDS DUURZAME STAD

Vul dit formulier volledig in en stuur het samen met de verplichte bijlagen naar  
duurzame.stad@antwerpen.be.

A. WIE DIENT DE AANVRAAG VOOR PROJECTSUBSIDIE IN? 

Maak uw keuze:
 een natuurlijk persoon 
 een rechtspersoon (vzw, onderneming, ...) 
 een feitelijke vereniging

Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is:
Vul hieronder de gegevens in van de persoon die de aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag,  
de verdere opvolging en verantwoording van de aangewende subsidie.

Voornaam:   ________________________________________________________________

Familienaam:   ________________________________________________________________

Nationaliteit:   ________________________________________________________________

Straat:    ________________________________________________________________

Huisnummer:   ________________________________________________________________

Busnummer:   ________________________________________________________________

Postcode:   ________________________________________________________________

Gemeente:   ________________________________________________________________

Telefoon:  ________________________________________________________________

E-mail:   ________________________________________________________________

Bankrekeningnummer:  BE 

Indien de aanvrager een rechtspersoon is of behoort tot een feitelijke vereniging:
Vul hieronder de gegevens in van de vertegenwoordiger (feitelijke vereniging) of gemandateerde bestuurder (rechtspersoon)  
die de aanvraag ondertekent en die persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag, de verdere opvolging en verantwoording  
van de aangewende subsidie.

Voornaam:  ________________________________________________________________

Familienaam:  ________________________________________________________________

Straat:    ________________________________________________________________

Huisnummer:  ________________________________________________________________

Busnummer:  ________________________________________________________________

Postcode:  ________________________________________________________________

Gemeente:  ________________________________________________________________

Telefoon:  ________________________________________________________________

E-mail:   ________________________________________________________________

Informatie over de rechtspersoon of feitelijke vereniging:
Naam organisatie:   ________________________________________________________________

BTW-statuut:   ________________________________________________________________

Straat van de zetel:   ________________________________________________________________

Huisnummer:   ________________________________________________________________

Busnummer:   ________________________________________________________________

Postcode:   ________________________________________________________________

Gemeente:   ________________________________________________________________

Aantal personeelsleden:   ________________________________________________________________

Aantal aangesloten leden:  ________________________________________________________________

Ondernemingsnummer:  
op naam van de feitelijke vereniging of rechtspersoon

Bankrekeningnummer:  BE 
op naam van de feitelijke vereniging of rechtspersoon
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B. PROJECT

Bent u eigenaar van de locatie, het gebouw en/of het terrein waar het project plaatsvindt?
 ja 
 neen

Vul hieronder de gegevens van de eigenaar in indien u geen eigenaar bent:
Voornaam:   ________________________________________________________________

Familienaam:   ________________________________________________________________

Straat:    ________________________________________________________________

Huisnummer:   ________________________________________________________________

Busnummer:   ________________________________________________________________

Postcode:   ________________________________________________________________

Gemeente:   ________________________________________________________________

Land:     ________________________________________________________________

Telefoon:   ________________________________________________________________

E-mail:    ________________________________________________________________

  Voeg een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar toe.

Naam projectvoorstel: 

Beschrijf kort uw project: 

Geef het doel op: 

Doelgroep van het project: 

Op welke thema’s speelt uw project in? (meerdere mogelijk)
 Energieverbruik beperken en rationaliseren
 Hernieuwbare energie produceren en gebruiken
 Duurzaam verplaatsen stimuleren
 Hinderlijke lucht- en geluidsemissies beperken
 Stedelijk groen versterken of uitbreiden
 Hemelwater gebruiken en drinkwaterverbruik beperken
 Afval voorkomen en recycleren, kringlopen sluiten
 De ruimte optimaal gebruiken
 Ander ecologisch thema

Verduidelijk op welke manier uw project inspeelt op deze thema’s?
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Beschrijf uw plan van aanpak en haalbaarheid.
Indien u een uitgewerkt projectplan hebt, voeg het bij het aanvraagformulier.

Geef een stappenplan met timing: 

Wat is er vernieuwend of innovatief?

Met welke andere organisaties werkt u samen?

Wat is de verwachte milieu-impact en het verwachte maatschappelijke effect?

Hoe zou het project op termijn een definitief karakter kunnen krijgen?

Hoe pakt u de communicatie (intern en extern) aan om de betrokkenheid bij het project  
te verhogen en de betrokkenheid van de stad bij het project duidelijk te maken?
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C. BUDGET

VERWACHTE UITGAVEN 

Duid aan welke kosten u gaat maken: 

•  Aankoop materiaal
  Welk materiaal koopt u: 

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Huur materiaal

  Welk materiaal huurt u: 

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Vergoeding personeel in functie van het ingediende project
  Geef de naam + familienaam + functie van alle personeelsleden 

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Vergoeding externe deskundige
  Geef de naam + familienaam + expertise van de deskundigen op:

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Vergoeding vrijwilligers

  Taken vrijwilligers:   ___________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Aankoop voeding en drank

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Communicatie en promotie

  Verduidelijk:   ________________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

•  Andere uitgaven:

  Welke  ______________________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                   _______________

Totaal verwachte uitgaven                                                                                                       _______________
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VERWACHTE INKOMSTEN

Duid aan welke inkomsten u verwacht: 

•  Andere subsidie
  Van welke organisatie?:  _______________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                     ______________

•  Bijdrage van bezoekers of deelnemers
  Toelichting:  _________________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                     ______________

•  Inkomsten uit verkoop
  Toelichting:   _________________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                     ______________

•  Sponsoring
  Welke sponsors:   _____________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                     ______________

•  Partners
  Welke partners:   _____________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                     ______________

•  Andere inkomsten?
  Toelichting:   _________________________________________________________________________

  Bedrag                                                                                                                                     ______________

 Geen

Totaal verwachte inkomsten                                                                                                       ______________

TOTALE KOSTEN

Totaal kosten van het project                                                                                                       _____________

Gevraagde premie                                                                                                                         _____________
(Maximum 80% van de totale kosten van het project worden terugbetaald.):
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D. BIJLAGEN

Bijlagen die u moet meesturen met dit ingevuld document

 Indien u een premie vraagt voor een feitelijke vereniging
• Lijst van de bestuursleden met vermelding van naam, telefoonnummer en adresgegevens
• Verslag van de financiële toestand van uw vereniging

 Indien u een premie aanvraagt voor een rechtspersoon
• Kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad
• De identiteit, het adres en telefoonnummer van de door de Raad van Bestuur aangestelde 
 gevolmachtigden voor dagelijks bestuur
• Laatst goedgekeurd jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de rekeningen 
 en activiteitenverslag
• Laatst goedgekeurde begroting 

 In geval van personeelskosten
• Per personeelslid:  
 naam, voornaam, geboortedatum, adres, de laatste loonfiche, bruto dagloon en RSZ-nummer

 Indien de locatie van het project niet de eigendom is van de aanvrager
 Het geschreven akkoord van de eigenaar(s) van de locatie(s)  

 Bijlages over uw project zelf

 Ik heb kennis genomen van het subsidiereglement ‘Projectenfonds duurzame stad.  
  Ik heb alle gegevens correct en volledig ingevuld. Ik begrijp dat het elektronisch indienen  
  van dit formulier dezelfde juridische status heeft als een aanvraag met een geschreven handtekening.

 Ik, indiener van de aanvraag, verklaar hierbij dat ik mezelf (rechtspersoon) of de organisatie  
  (feitelijke vereniging of rechtspersoon) rechtsgeldig mag verbinden. (aanvinkvakje)

Naam, voornaam en datum
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