BIJLAGE

Aanvraagformulier “Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst”
Call 2020 - deadline indiening 18 september 2020
TITEL PROJECT:
NAAM AANVRAGER:
Het aanvraagformulier moet in digitale versie met leesbevestiging ingediend worden tegen uiterlijk 18
september 2020 via:
•

Oproep Nieuwe Materialen: Stefaan Verhamme (stefaan.verhamme@pomwvl.be / 0494 53 54 73)

•

Oproep Voeding: Brian Desplinter (brian.desplinter@pomwvl.be / 0472 18 89 17)

•

Oproep Blue Energy: Sarina Motmans (sarina.motmans@pomwvl.be / 0470 66 27 86)

•
Oproep Machinebouw & Mechatronica: Stefaan Verhamme (stefaan.verhamme@pomwvl.be /
0494 53 54 73)
•

Oproep Drones: Wouter Baekelant (wouter.baekelant@pomwvl.be / 0475 29 09 95)

De POM West-Vlaanderen behoudt zich het recht om bijkomende informatie te vragen, teneinde de
beoordelingscommissie in staat te stellen het project te beoordelen op basis van volledige informatie.
Achtergrondinformatie en stavingsdocumenten kunnen als bijlage worden bijgevoegd.

POM West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66 | B-8200 Brugge
info@pomwvl.be | T +32 50 14 01 50
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1

Algemene inlichtingen

1.1 Hoofdaanvrager
De projectaanvrager is diegene die voor de realisatie van het project verantwoordelijk is.
Naam:
Adres:
Website:



Kmo
GO

NACE-code:


Gelegen in West-Vlaanderen

Btw-nummer:
Rekeningnummer:
Vermeld hier het rekeningnummer waarop in geval van toekenning de steun kan gestort worden.
IBAN:
BIC:
Naam financieel verantwoordelijke voor het project:
Telefoon:
E-mailadres:
Naam inhoudelijk verantwoordelijke voor het project:
Telefoon:
E-mailadres:
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
Vermeld hier de rechtsgeldig vertegenwoordiger die in geval van toekenning van steun de overeenkomst
zal ondertekenen.
Functie:
Telefoon:
E-mailadres:
1.2 Medeaanvrager(s)
Kopieer deze paragraaf naargelang het aantal partners.
Naam:
Adres:
Website:



Kmo
GO
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Gelegen in West-Vlaanderen
Gelegen buiten West-Vlaanderen

NACE-code:
Naam contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

2

Projectinformatie

2.1 Projectbeschrijving (maximum drie pagina’s)
-

Geef aan in welke van de in aanmerking komende sectoren het project te situeren valt.
Beschrijf het concept (product/technologie/dienst) van het project, inclusief doelstellingen en
innovatieve karakter.
Beschrijf de huidige toestand van het concept en toon het praktijkgerichte en vraaggedreven karakter
aan.
Omschrijf kort in een aantal doelstellingen wat u beoogt te bereiken. Toon aan dat de activiteiten
aansluiten bij de doelstellingen van het project en dat de aanpak haalbaar is.
Beschrijf de verwachte resultaten.
Beschrijf duidelijk via een stappenplan (in tabelvorm) het verloop van het project en de timing van de
verschillende acties en mijlpalen.
Beschrijf het potentieel voor lokale en internationale vermarkting en commercialisering.

-

2.2 Competenties, samenwerking en taakverdeling van partners (maximum één pagina)
-

Beschrijf de competenties van elke deelnemende partij en de onderlinge verdeling van de taken.
Beschrijf de meerwaarde van de samenwerking met specifieke aandacht voor het element co creatie.

3

Financiering

Totaal projectbudget:
Het maximale steunpercentage bedraagt 50% per project. De kosten dienen gedetailleerd te worden
uitgewerkt per kostenpost en per partner aan de hand van onderstaande tabel.
Kostenpost
WERKINGSKOSTEN
EXTERNE PRESTATIES
TOTAAL

Omschrijving

Kostprijs

Gevraagde steun
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Financiële toestand

Door in te schrijven op deze call verklaren de aanvragende partijen over voldoende economische en
financiële draagkracht te beschikken om de opdracht binnen deze call volledig te kunnen uitvoeren. POM
West-Vlaanderen kan, indien zij dit nodig acht, deze economische en financiële draagkracht controleren.
Indien POM West-Vlaanderen in het kader van deze controle stukken nodig heeft van de inschrijver,
worden deze op eerste verzoek overhandigd.

5

Verbintenissen

De aanvragende partijen …………………………….. en …………………………. vertegenwoordigd door
……………………………….. in de hoedanigheid van ……………………………….. en ……………………………….. in de
hoedanigheid van ……………………………….. bevestigen de juistheid en de volledigheid van de informatie in
deze aanvraag en verklaren zich akkoord met de voorwaarden die zijn opgenomen in het reglement dat
voor deze subsidie werd opgesteld en verbinden er zich toe het project zoals het omschreven is in deze
aanvraag uit te voeren en alle wijzigingen die betrekking hebben op de gegevens van deze aanvraag
onverwijld aan de POM West-Vlaanderen ter goedkeuring voor te leggen; tevens nemen zij kennis van het
feit dat:
• de POM West-Vlaanderen zich het recht voorbehoudt om tot een gehele of gedeeltelijke opschorting
of terugvordering van de bijstand over te gaan wanneer het project niet uitgevoerd wordt zoals
omschreven in de aanvraag en/of wanneer blijkt dat de voorwaarden opgenomen in het reglement
‘Quick Wins FvT’ niet zijn of worden gerespecteerd;
• in voorkomend geval van terugvordering, dit gebeurt volgens modaliteiten vastgesteld door de POM
West-Vlaanderen waarbij rente wegens achterstal toegepast zal worden;
• de indiening van de aanvraag geen rechten doet ontstaan in hoofde van ondergetekende betreffende
de ingeroepen steun.
• de erkenning van de aanvraag door de POM West-Vlaanderen een bindende overeenkomst doet
ontstaan met de aanvragers. De aanvragers zullen zich dienen te gedragen naar de bepalingen van de
aanvraag en het bijhorende reglement.
• het reglement en de aanvraag een onlosmakelijk geheel vormen.
Gedaan te …………………. op ……………………..
Naam en handtekening hoofdaanvrager:

Naam en handtekening medeaanvrager:

