
Aanvraagformulier 
Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen 

1. NAW-gegevens en bankrekeningnummer van regionale publieke media-
instelling 

Naam instelling 

Postadres / Postcode / Plaats 

Contactpersoon (naam / 
telefoon / e-mailadres) 

IBAN (bankrekeningnummer) 

2. Naam en korte omschrijving project

Vermeld hier de naam en geef een korte omschrijving van het project waarvoor u 
subsidie aanvraagt: 

Naam project 

Korte omschrijving project 

3. Aanvangs- en einddatum activiteiten

Aanvangsdatum activiteiten 

Einddatum activiteiten 

4. Hoogte aangevraagd bedrag

Hoogte aangevraagd 
subsidiebedrag in € 

5. Checklist benodigde bijlagen

Bijlage Toegevoegd aan aanvraag?
Activiteitenplan per activiteit 

Begroting met specificatie begrote kosten 
en financiering per activiteit 



6. Ondertekening

De ondertekenaar verklaart: 

- bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen; 
- kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op 

basis waarvan deze subsidie wordt aangevraagd; 
- deze subsidieaanvraag inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

Tekeningsbevoegd 
(e) perso(o)n(en) 

1 Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel
(s) 

Achternaam Geslacht  

Functie 

Datum 

Handtekening 

2 Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel
(s) 

Achternaam Geslacht 

Functie 

Datum 

Handtekening 

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door dit ingevulde aanvraagformulier en
de bijbehorende stukken per post te sturen naar het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Directie Media & Creatieve Industrie, Postbus 6375,
2500 BJ Den Haag.

Het is ook mogelijk om uw aanvraag in plaats daarvan digitaal in te dienen, door het
ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende stukken per e-mail te sturen naar
dienstpostbus.CEI@minocw.nl onder vermelding van “Subsidieaanvraag innovatie en
samenwerking regionale publieke media-instellingen”.

Het is niet nodig om zowel per post als per e-mail een aanvraag in te dienen.
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