
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Checklist verplichte bijlagen Regiodeals 
 

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

bijlagen kunnen variëren afhankelijk van uw situatie als aanvrager. 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. Naam bijlage Toelichting 

1 Projectplan In dit projectplan geeft u een beschrijving van de activiteiten, de doelstellingen en de 
resultaten. Uit dit plan moet duidelijk worden op welke wijze uw project bijdraagt aan 
de beoogde resultaten van de Regio Deal Foodvalley of de Regio Deal Veluwe. 
 

2 Begroting  We verwachten van u een gespecificeerde begroting waarin u de opgevoerde 
kostenposten toelicht en een dekkingsplan. Deze begroting mag onderdeel uitmaken van 
het projectplan.  
 

3 Overzicht van de planning In de planning geeft u een overzicht van de te behalen resultaten per periode, inclusief 
een uitgavenplanning. 

4 Advies Regionaal Adviesorgaan Als de subsidieaanvraag wordt ingediend is dit advies verplicht. 
Het Regionaal Adviesorgaan is voor de  
- Regio Deal Foodvalley: Stichting Foodvalley NL 
-Regio Veluwe : de Regionale Regiegroep Veluwe  
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