Aanvraagformulier Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost
Brabant
Instructie:
• Alle vragen in dit formulier dienen volledig te worden ingevuld.
• Voor vragen kunt u contact opnemen met Monica van Alphen via
monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl.
• Stuur het ingevulde formulier naar monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl.
• U wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst geïnformeerd over de volledigheid en in
behandelneming van uw aanvraag.

1. Organisatie
Naam organisatie:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Inschrijvingsnummer KvK:
Rekeningnummer:
Tenaamstelling rekening:

Postcode:
Postcode:

Plaats:
Plaats:

2. Contactpersoon
Naam en voorletters:
Functie bij het project:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Dhr. / Mevr.

Bent u gemachtigde ga dan verder bij onderdeel 3.
Ga verder bij onderdeel 4, indien sprake is van een samenwerkingsverband.
Ga in alle overige gevallen verder bij onderdeel 5.

3. Gemachtigde (indien van toepassing)
Naam en voorletters:
Naam organisatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Dhr. / Mevr.

Ga verder bij onderdeel 4, indien sprake is van een samenwerkingsverband.
Ga in alle overige gevallen verder bij onderdeel 5.

4. Deelnemers samenwerkingsverband (indien van toepassing)
Naam organisatie:
Adres:
Inschrijvingsnummer KvK:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Postcode:

Plaats:
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5. Projectgegevens
Projectnaam (kort en
bondig):
Looptijd van het project:

Startdatum:

Einddatum:

Let op: niet eerder dan drie maanden
voor het indienen van de aanvraag

Let op: maximale looptijd is 12 maanden

In welk gebied in de regio
Noordoost Brabant wordt
het project uitgevoerd?
6. Projectbeschrijving
Publiekssamenvatting van
het project (wordt voor
publiciteitsdoeleinden
gebruikt).
Aanleiding: beschrijf
de achtergrond / context van
het project en
de probleemstelling
Projectdoelstelling:
beschrijf concrete
doelstellingen
Resultaten: beschrijf
concrete mijlpalen /
resultaten die tijdens het
project bereikt zullen
worden
Betrokken partijen:
beschrijf de
verantwoordelijkheden en
capaciteiten van de
betrokken organisatie(s)
Activiteiten: beschrijf kort
de activiteiten die uitgevoerd
zullen worden
Kennisdeling: beschrijf hoe
over de uitkomsten van het
project zal worden
gecommuniceerd
Vervolgactiviteiten:
beschrijf de verwachte
activiteiten na afronding van
het project
7. Impact van het project
Beschrijf in hoeverre het
project bijdraagt aan de
doelstellingen van
AgroProeftuin de Peel:
het realiseren van een
kringlooplandbouw
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Beschrijf de effecten van
het project op water,
bodem, lucht,
biodiversiteit, verbetering
van de leefomgeving en
integrale benadering voor
zo ver deze op het project
van toepassing zijn.
Beschrijf hoe
bovengenoemde effecten
gemeten zullen gaan
worden en hoe daar over
gecommuniceerd zal
worden.
Beschrijf het regionale
karakter en regionale
bijdrage van het project
Beschrijf het innovatieve
en onderscheidende
vermogen van het project
Beschrijf het economische
effect van het project
Beschrijf de bijdrage van
het project aan de
versterking van
samenwerking tussen
ondernemers, onderwijs en
overheid
8. Begroting
Kunt u de BTW op dit
project verrekenen of de
BTW compenseren?
Is of wordt voor het project
al een andere subsidie
aangevraagd en/of
verstrekt?

Ja / nee
Indien nee, toelichting

Ja / nee
Indien ja, graag toelichten bij wie de subsidie is aangevraagd, wat de stand van zaken
is, alsmede het aangevraagde/toegezegde bedrag

Alle kosten om een project uit te voeren zijn subsidiabel voor zover deze niet behoren tot reguliere werkzaamheden van de
aanvrager en geen betrekking hebben op inventaris.

Totale kosten
Kostensoort
Loonkosten (maximaal 80%)
Kosten derden
Communicatie
Btw (indien van toepassing)
Totale projectkosten (min. 6.500 euro)

Kosten in euro’s
… uur
€ 50 per uur

€
€
€
€
€

Specificatie kosten derden:
Geef hier aan waar de kosten derden aan worden besteed en voor welke activiteiten van het project deze nodig zijn:
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Item

Aantal

Prijs per
stuk
€

Totaal

Benodigd voor welke
activiteit

€

9. Financiering

Financiering
Financieringsbron
<Organisatie A>
<Organisatie B>
<Organisatie C>
Regio Noordoost Brabant (max. € 5.000)
Totaal

Financiering in euro’s
€
€
€
€
€

10. Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
• alle gegevens in het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
• bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag;
• ermee bekend te zijn dat alle ingediende gegevens openbaar zijn, tenzij daarop een
uitzonderingsgeval als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is;
• ermee akkoord te gaan dat persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd ter voorkoming
van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.1
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Plaats, Datum:
Naam, Functie:
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De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft u bij registratie van uw gegevens het recht op inzage. Dit
houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens
worden gebruikt. Algemene informatie over de Wbp en het aanvragen van de brochure Handleiding Wet
bescherming persoonsgegevens kunt u vinden op de algemene site van de Rijksoverheid of krijgen via de infolijn
van de Rijksoverheid, telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
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Bijlage: Toelichting thema’s en indicatoren AgroProeftuin de Peel
1. Water
De grootste uitdaging op de zuidelijke zandgronden is het grondwater, in het bijzonder
nitraatuitspoeling. Het nitraatgehalte kan direct gemeten worden in de bovenste
grondwaterlagen, maar het is ook een optie om minerale stikstof (N-min) in de grond te
meten als indicator voor toekomstige uitspoeling.
2. Lucht
Voor luchtkwaliteit zijn meerdere factoren van belang: ammoniak, fijnstof, methaan en geur.
Meettechnieken hiervoor zijn sterk in ontwikkeling, maar zijn nog niet voor alle elementen
beschikbaar voor routinematige metingen voor alle genoemde factoren.
3. Bodem
Voor bodemkwaliteit is het van belang om zowel chemische, fysische als biologische
kwaliteit te bekijken. De WUR heeft een set parameters vastgesteld die een goed beeld
geven van bodemkwaliteit. Hierbij is ook gekeken naar praktische haalbaarheid en
betaalbaarheid. Zie: https://edepot.wur.nl/240474 voor meer informatie.
4. Biodiversiteit en natuurlijke elementen
Hierbij gaat het om de hoeveelheid biodiversiteit (variatie planten en dieren) en de toename
van natuurlijke landschapselementen zoals struiken, bomen, bossen, poelen of een bijdrage
aan het natuurnetwerk Brabant (incl. Ecologische Verbindingszones; EVZ).
5. Verbetering leefomgeving
Het gaat hierbij om de wat ‘zachtere’ elementen zoals landschapsverbetering, architectuur
en innovatieve inpassing van bedrijven, ruimte voor natuur en ontspanning en het verbeteren
van de sfeer en samenwerking tussen ondernemers, overheden en inwoners.
6. Integrale benadering
De integrale benadering van technische en maatschappelijke oplossingen is van belang. Dit
om te voorkomen dat een probleem ‘verplaatst’ wordt. Zo kan een innovatie bijvoorbeeld
zorgen voor een vermindering van ammoniak uitstoot in een stal, waarna de mest vervolgens
meer uitstoot geeft bij uitrijden op het land. Het gaat om een integrale afweging van:
• Stikstofcyclus en verliezen: uitspoeling nitraat, uitstoot ammoniak in stal, mestopslag
en bij uitrijden.
• Broeikasgassen in hele kringloop, CO2, methaan en lachgas.
• Ruimte voor natuurlijk gedrag dieren.
• Biodiversiteit boven en onder de grond.
• Effect op de kwaliteit van de leefomgeving
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