
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen 2e deel Challenge Groene Icoonprojecten – 
realisatie ontwerp  
 

In deze checklist ziet u welke bijlagen er bij uw subsidieaanvraag nodig zijn. De gevraagde 

bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager (b.v. particulier of 

gemachtigde). Raadpleeg het aanvraagformulier daarom vooraf om na te gaan welke bijlagen er 

in uw situatie nodig zijn.   

 

In het aanvraagformulier van uw subsidie kunt u de bijlagen uploaden. Let op: de maximale 

grootte van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB. Als wij uw subsidieaanvraag ontvangen, 

controleren wij eerst of de aanvraag compleet is.  Pas als uw subsidieaanvraag compleet is, 

nemen wij de aanvraag in behandeling.  

 

Nr. Soort bijlage Toelichting 

1 Projectplan 
met daarin een 
beschrijving 
van uw plan 
met begroting 

Licht toe waar uw plan voor het realiseren van een groen icoonproject betrekking op heeft. Geef daarbij 
tenminste antwoord op de volgende vragen:  
- Op welke locatie wilt u een groen icoonproject realiseren?  
- Hoe ziet de situatie er op deze locatie op dit moment uit?  
- Waarom moet er juíst op deze locatie een groen icoonproject komen? Wat voegt dat toe?  
 
 U bent verplicht om in uw projectplan aandacht te besteden aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, 
maatschappelijke waarde en iconische waarde. Op welke manier draagt uw projectplan bij aan deze 
aspecten voor het realiseren van een groen icoonproject? (Zie ook paragraaf 2.14 van de Regels 
Subsidieverlening Gelderland 2023). Bij uw projectplan hoort  ook een begroting van de opbrengsten en 
kosten voor de activiteiten,  voorzien van een toelichting. Als de activiteiten meer dan 12 maanden duren, 
vragen wij u om in het projectplan een duidelijke tijdsplanning van de uitvoering van de activiteiten aan te 
geven en de daaraan verbonden kosten.  
 

Maak voor het opstellen van uw projectplan met begroting gebruik van ons format. Dit kunt u vinden op  
Groene icoonprojecten (gelderland.nl) onder het kopje ‘Documenten en links.’  

 

2 Ontwerp In het aanvraagformulier moet u een ontwerp of tekening uploaden van het groene icoonproject dat u wilt 
realiseren.  

3 Bewijs van 

samenwerking 
Als de subsidieaanvraag wordt ingediend namens een samenwerkingsverband dan willen wij hier graag een 
bewijs van. Dit kan bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring zijn waarin de samenwerkingspartners aangeven dat 
zij zich voor eigen risico en rekening verbinden aan het project.  
In het aanvraagformulier kunt u het bewijs van samenwerking uploaden.  

4. Kopie van een 
recent 
bankafschrift 
of bewijs van 
tenaamstelling 

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de provincie of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd, 
dan vragen wij u om een bewijs van een recent bankafschrift mee te sturen dat niet ouder is dan 1 jaar. In 
het aanvraagformulier wordt dit ook wel ‘Bewijs van tenaamstelling’ genoemd. Op het bankafschrift moet 
het rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en datum zichtbaar zijn.  
Let op: een kopie van een bankpas is onvoldoende bewijs.   

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Groene-icoonprojecten


 

2 

  

 

 


