
Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
Telefax 058 215 39 49 
gemeente@leeuwarden.nl

---

Aanvraag subsidie Regeling Innovatiefonds

1    Aanvrager

Toelichting op dit formulier
Als bijlage bij dit formulier stuurt u een uitgebreid projectplan mee conform het door de Gemeente Leeuwarden aangeleverde projectformat. In het 
projectplan kunt u een uitvoerige toelichting geven op uw project. Ook is er in die bijlage ruimte voor een gedetailleerde begroting.

Naam en voorletters

Functie

Telefoon   	 Mobiel

E-mail

 

2    Gegevens bedrijf

Naam bedrijf

Adres

Postcode   	 Plaats

Postadres

Postcode    Plaats

Telefoon    Inschrijving KvK

Aantal medewerkers   Website

IBAN

3    Samenwerking met andere partijen

Naam bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postcode   	 Plaats

Postadres

Postcode    Plaats

Telefoon    Inschrijving KvK

Aantal medewerkers   Website
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Naam bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postcode   	 Plaats

Postadres

Postcode    Plaats

Telefoon    Inschrijving KvK

Aantal medewerkers   Website



4    Gegevens van het project

5    Samenvatting van het project

Naam van het project

Waar richt het project zich op? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Circulaire economie: Systeem waarin grondstoffen en (onderdelen van) producten zoveel mogelijk worden hergebruikt of biologisch worden  
 afgebroken in de natuur

 Watertechnologie   Waterzuiveringstechnologie

     Sensoren en water

     Waterbesparing (reduceren drinkwatergebruik en verminderen hoeveelheid afval in water)

 Duurzame energie    Duurzame energieproductie 

     Energie-innovatie in de bebouwde omgeving

     Energie uit reststromen

 Agro en/of voedselketen  Duurzame energie en agro en/of voedsel

     Energiebesparing en agro en/of voedsel

     Watertechnologie en agro en/of voedsel

 Innovatie   Experimentele ontwikkeling van een nieuw product of procedé

     Experimentele ontwikkeling van een nieuwe dienst

     Het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten of procedés

     het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaande dienst

Sector (anders dan hierboven benoemd):

Naam bedrijf

Contactpersoon

Adres

Postcode   	 Plaats

Postadres

Postcode    Plaats

Telefoon    Inschrijving KvK

Aantal medewerkers   Website
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8    Innovativiteit

Wat maakt uw project innovatief?

9    Duurzaamheid

10   Economisch perspectief

Kunt u aangeven op welke wijze uw project een bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven binnen de gemeente Leeuwarden? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurzaamheidsvraagstukken of gezondheidsvraagstukken.

Kunt u aangeven welk economisch perspectief u in de eerste vijf jaar na afronden van het project ziet? Denk hierbij aan omzet, winstmarge en 
break-even moment.

10    Begroting

Hoeveel bedragen de totale kosten van het project?

Welke bijdrage vraagt u aan vanuit de Regeling 
Innovatiefonds 2018-2019? 

Is er bij andere instanties een bijdrage of subsidie aangevraagd? Zo ja, bij welke instanties, binnen welke regeling en voor welke bedragen?

Instantie    Regeling      Bedrag

7    Werkgelegenheid

Hoeveel werkgelegenheid (aantal banen) in Leeuwarden levert het project op
gedurende de looptijd van het project?

Hoeveel werkgelegenheid (aantal banen) in Leeuwarden levert het project naar
verwachting op in de eerste vijf jaar na afloop van het project?

Hoeveel uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Leeuwarden gaan door uw 
project minimaal 1 jaar aan het werk?

Korte toelichting

6    Planning

Startdatum project     Einddatum project
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1. Projectplan conform het door de Gemeente Leeuwarden verstrekte format.
2. Heeft u naast het projectplan nog andere aanvullende informatie die als bijlagen worden meegestuurd? Zo ja, welke zijn dat?

      Datum en ondertekening

Datum Handtekening aanvrager

Het afgedrukte formulier ondertekenen en met de bijlagen graag verzenden naar: Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

 In te dienen bijlagen
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