
 

 

 

 

 

 

 

 
Checklist verplichte bijlagen MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 
 
Uw subsidieaanvraag voor de regeling “MIT-R&D-samenwerkingsprojecten” wordt getoetst op 

compleetheid. Daarvoor is het nodig dat uw aanvraag volledig is met alle informatie die nodig is om 

uw aanvraag te kunnen beoordelen. Om u daarbij te helpen hebben wij deze checklist gemaakt met 

(al dan niet) verplichte bijlagen die u bij uw aanvraag moet uploaden en de eisen waaraan de bijlagen 

moeten voldoen. De meeste formats van genoemde bijlagen vindt u op onze website. 
 
Let op: de maximale grootte van alle bijlagen bij elkaar is 100 MB.  Extra bijlagen zijn niet altijd te 
uploaden, ook hele grote bestanden worden soms niet geaccepteerd. U kunt deze bestanden mailen 
naar post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer dat u ontvangt na indiening van de 
aanvraag. 

 

Nr. Naam bijlage Toelichting 

1 Projectplan Het projectplan bevat minimaal de onderdelen zoals opgenomen in het format 
projectplan dat ter beschikking is gesteld op de website. Het projectplan moet in 
het Nederlands zijn opgesteld. 
Let op! het beschikbare format projectplan is verplicht om te gebruiken. U vindt 
dit op de subsidiepagina onder het kopje ‘documenten en links’.  
 

2 Begroting en onderbouwing 
begroting (kosten en 
financiering) 
 

Alle door u opgevoerde kostenposten moeten uitvoerig worden toegelicht.  
Dit maakt onderdeel uit van het format projectplan. 

3 Volledig ingevuld en 
ondertekend ‘Format 
samenwerkingsovereenkomst 
MIT R&D’  
 

Vul het format samenwerkingsovereenkomst  zorgvuldig en volledig in en laat de 
overeenkomst ondertekenen door de deelnemers aan het samenwerkingsproject. 
Let ook op de optionele onderwerpen die wij in dit format nog meegeven. 

4 Kopie van een recent 
bankafschrift als er de 
afgelopen 2 jaar geen 
betalingsverkeer met de 
Provincie Gelderland heeft 
plaatsgevonden 

We vragen u om een bewijs van het in de aanvraag gehanteerde 
bankrekeningnummer mee te sturen, als u  in het aanvraagformulier heeft 
aangegeven dat u in de afgelopen 2 jaar geen betalingsverkeer met provincie 
Gelderland heeft gehad. Hiervoor vragen wij een kopie van een recent 
bankafschrift (niet ouder dan 1 jaar). Hierop moet tenminste het 
rekeningnummer, de te naamstelling van het rekeningnummer en datum 
zichtbaar zijn. Het mag ook een verklaring van de bank zijn dat 
bankrekeningnummer bij de desbetreffende bank bekend is en op naam van de 
aanvrager staat. 
  
Let op! Een kopie bankpas is onvoldoende bewijs 
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