Aanvraagformulier subsidieregeling “Gesloten kassasysteem Lelycentre”
Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van bovengenoemde subsidie. Alle subsidieaanvragen
worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad (hierna ASVL) en aan de
betreffende subsidieregeling. .
Wanneer kunt u voor subsidie in aanmerking komen?
• als u een activiteit heeft die gericht is op de gemeente Lelystad en haar inwoners;
• die voldoet aan de voorwaarden van de ASVL en de betreffende subsidieregeling;
• en waarvan het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.
Hoe vraagt u subsidie aan?
• door het aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en op tijd in te dienen via:
- post: Gemeente Lelystad, t.a.v. het subsidiebureau, Postbus 91, 8200 AB
Lelystad;
- (voorkeur) mail: via subsidiebureau@lelystad.nl.
• door alle noodzakelijke bijlagen mee te sturen. Zie punt 3 van dit formulier.
Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?
• Vanaf datum inwerkingtreding subsidieregeling tot uiterlijk 1 augustus 2021;
• U gebruikt het voorgeschreven aanvraagformulier;
• Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van
de activiteiten, als bedoeld in artikel 5 en 8 van de subsidieregeling;
• De aanvraag moet worden ingediend vóórdat een opdracht is verstrekt voor de aanschaf van een
gesloten kassasysteem;
• Toekenning van de subsidie vindt (mede) plaats op basis van de ingeleverde offerte(s).
Wat heeft u nodig om dit formulier in te vullen?

kennis van de bepalingen die zijn opgenomen in de ASVL en de desbetreffende
subsidieregeling;

bijlagen zoals opgenomen in de desbetreffende subsidieregeling.
Na verzending van dit formulier:

ontvangt u een bevestiging per e-mail dat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen;

ontvangt u binnen enkele weken bericht of uw aanvraag volledig is en binnen welke termijn op
uw aanvraag wordt beslist.
Nog vragen?
Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met het subsidiebureau via
telefoonnummer 14 0320 of via subsidiebureau@lelystad.nl.

1. ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGER
Naam organisatie:
KVK-nummer:
Voorletters:
Achternaam:
Geboortedatum:

Tussenvoegsel:
Geslacht □ Man □ Vrouw

Straat:
Postcode:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Huisnummer:
Plaats:

Op welk bankrekeningnummer kan de subsidie worden overgemaakt?
IBAN:
Ten name van:
2. AANVRAAG SUBSIDIE
Ik vraag subsidie aan:
□
Als ondernemer/rechtspersoon gevestigd in het winkelcentrum “Lelycentre” te Lelystad
□
Voor een gesloten kassasysteem die voldoet aan artikel 4 en 7 van de subsidieregeling
□
Voorziene kosten?
€
□
Hoogte aangevraagde subsidie?
€
(max € 3.000,-)

3. BIJLAGEN
□
Offerte(s) van het gesloten Kassasysteem
□
Een ingevulde de-minimis verklaring (zie ook www.lelystad.nl/subsidies)

4. VERKLARING EN ONDERTEKENING
De aanvrager verklaart:
• alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten
te hebben verstrekt;
• bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals
bepaald in de ASVL en de subsidieregeling “Gesloten kassasysteem Lelycentre”
• bereid te zijn aanvullende informatie te verstrekken aan de gemeente Lelystad
indien dit nodig blijkt voor de beoordeling van de aanvraag of een steekproef.

(plaats en datum)

Naam tekeningsbevoegde:
(handtekening)

