Voorbeeld aanvraagformulier
Sterk techniekonderwijs

Dit is een voorbeeld van het online aanvraagformulier voor Sterk techniekonderwijs. U kunt dit gebruiken om alvast gegevens te verzamelen. U kunt vanaf 1 tot en met 31 maart 2019 een online aanvraag indienen.

Algemeen
De penvoerder doet de aanvraag namens de regio. De aanvraag moet worden ondertekend door het bevoegd gezag
van de school die als penvoerder optreedt. Bij een techniekregio moet deze school een of meer beroepsgerichte technische profielen aanbieden. Bij een techniekarme regio moet de school een of meer beroepsgerichte profielen aanbieden.
Gegevens vmbo-school die als penvoerder optreedt

Naam vmbo-school

Adres

Postcode en plaats

BRIN-nummer en vestigingsnummer

Naam bevoegd gezag

Nummer bevoegd gezag

KvK-nummer
Gegevens contactpersoon

Aanhef

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Functie

De regio
Ik vraag subsidie aan voor

Techniekregio

Techniekarme regio
Zijn er scholen die afzien van deelname in de regio. Welke scholen betreft dit en waarom?
Deelnemende vmbo-scholen

Naam vmbo-school

BRIN-nummer en vestigingsnummer

Naam bevoegd gezag

Nummer bevoegd gezag

KvK-nummer
Deelnemende mbo-instellingen

Naam mbo-instelling

BRIN-nummer en vestigingsnummer

Naam bevoegd gezag

Nummer bevoegd gezag

KvK-nummer
Andere onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld vso-, basis- of pro-scholen en hbo- of wo-instellingen)

Naam instelling

BRIN-nummer en vestigingsnummer

Naam bevoegd gezag

Nummer bevoegd gezag

KvK-nummer

Deelname bedrijfsleven (bedrijf of branche organisatie)

Naam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Kvk-nummer
Deelname lokale overheid

Naam

Adres

Postcode en plaats

Kvk-nummer

Aanvraag
Samenvatting aanvraag
Geef een korte samenvatting van uw regiovisie, doel en activiteiten. De samenvatting kan voor publicatie doeleinden
worden gebruikt.
Aantal leerlingen
Neem het totale aantal leerlingen over uit het regioportret. Dit wordt in december 2018 beschikbaar gesteld op
www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/regioportret
Deelname andere subsidieregelingen
Maakt (één van de partners uit) de regio gebruik van een andere subsidieregeling? Zo ja, Welke partner neemt aan
welke regeling deel? Wat is het projectnummer van de aanvraag?
Er mag geen sprake zijn van dubbele bekostiging. Het gaat om activiteiten die via een andere subsidieaanvraag worden
gesubsidieerd. Maak duidelijk wat het verschil is tussen de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van andere
subsidieregelingen, zoals het RIF (Regionaal investeringsfonds mbo) en/of Bèta-technieknetwerken.
Financiën
Neem het totaal aan te vragen subsidiebedrag over uit de begroting.

Documenten
De volgende documenten zijn verplicht bij uw aanvraag:

Regiovisie

Activiteitenplan

Meerjarenbegroting (inclusief 10% cofinanciering door het bedrijfsleven)

Samenwerkingsovereenkomst

Regioportret

Ondertekenen en verzenden
De ondertekening gebeurt door een tekenbevoegde. Een tekenbevoegde is een lid van het College van Bestuur en
moet gemachtigd zijn om namens het bevoegd gezag te mogen tekenen.





De penvoerder verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn bijgevoegd en dat men bekend is met
de voorwaarden en procedures van de regeling Sterk techniekonderwijs.
De penvoerder gaat akkoord met het delen van de aanvraag met Sterk Techniekonderwijs. Dit ter ondersteuning
in de verschillende regio’s.
De penvoerder gaat akkoord met het delen van informatie uit de aanvraag ten behoeve van onderzoek.
De penvoerder verklaart dat hij/zij gemachtigd is om namens de aanvragende partners te verzenden.

