Aanvraag voucher
Voor het aanvragen van een voucher dien je onderstaand formulier volledig in te vullen.
Let op! Wanneer je het formulier invult in de browser, worden de ingevulde waarden niet juist opgeslagen.
Gebruik daarom altijd speciale PDF software. Om te voorkomen dat je gegevens verloren gaan, is het
belangrijk dat je beschikt over PDF software. Hiervoor kun je onder andere Acrobat Reader
(https://get.adobe.com/nl/reader/) of Foxit Reader (https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/)
gebruiken.
Na het downloaden van het formulier, sla je het eerst op en open je de pdf met PDF software. Daarna vul je
het formulier in en sla je de gegevens op.
Dit ingevulde aanvraagformulier kun je uploaden via onze website samen met:
- een recent KvK-uittreksel (niet ouder dan 3 maanden);
- het ingevulde Ondertekeningformulier;
- een offerte van een externe partij die je wilt inhuren voor het uitvoeren van de voucheractiviteiten.

1. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
KvK nummer
KvK vestigingsnummer
Straat
Nummer
Postcode
Vestigingsplaats
De onderneming dient gevestigd te zijn in provincie Flevoland

Telefoonnummer

2. Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Functie
Telefoonnummer
Emailadres
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3. Nadere bedrijfsinformatie
Bedrijfsactiviteiten
Max 2000 karakters

Website
SBI code

Staat vermeld op KvK-uittreksel

Rechtsvorm

Vereniging, stichting en coöperatie komen niet in aanmerking

Laatst afgesloten boekjaar
Op basis van het laatst afgesloten boekjaar bedraagt:
- het aantal werkzame personen
incl. fulltime, parttime en uitzendkrachten

- de omzet in euro’s

€

MKB bedrijf?
Volgens de definitie van de Europese Commissie, heeft een MKB- onderneming minder dan 250 werknemers en bedraagt de
jaaromzet minder dan 50 miljoen Euro of het balanstotaal minder dan 43 miljoen Euro. De onderneming is zelfstandig en de
voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden
ondernemingen.

Is je bedrijf internationaal actief
door te exporteren of via een
buitenlandse vestiging ?
Heeft je bedrijf een buitenlandse
moederorganisatie?
Zo ja, naam buitenlandse moeder
Financiële problemen?
(surseance, faillissement)
Ondernemingen in financiële moeilijkheden komen niet in aanmerking
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4. Groeiambities
Beschrijf groeiambities van bedrijf
Max 2000 karakters

Beschrijf je ondersteuningsbehoefte (wat belemmert de
groei van je onderneming?) en
de wijze waarop eenvoucher kan
bijdragen aan groei van omzet en
werknemers
Max 2000 karakters

Vink een of meerdere situaties aan

de benodigde specifieke kennis, expertise, en/of faciliteiten
ontbreken in de onderneming
de ondernemer moet nieuwe of andere vaardigheden
ontwikkelen voor de (volgende) fase waarin de onderneming
zich bevindt
de scan van arbeidsvitaliteit van de medewerkers is
noodzakelijk om gericht scholing in te kunnen zetten ten behoeve
van de onderneming
corona gerelateerde vraagstukken
er is geen sprake van een of meerdere van de hierboven
genoemde situaties
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5. Wijze waarop voucher kan bijdragen
Welk type voucher wordt
aangevraagd?
Welk bedrijf/welke bedrijven
schakel je in voor uitvoering van
de voucheractiviteiten? *
Is de leverancier zelfstandig ten
opzichte van de aanvrager? *

Aanvragen met een niet zelfstandige leverancier komen niet in
aanmerking

Is de leverancier gevestigd in
Flevoland? *
Offertebedrag *
Excl. BTW in euros

Eigen bijdrage aan offertebedrag *
Minimaal 50%

€
€

Voor welke activiteiten wordt
voucher aangevraagd?
Max 2000 karakters
Aanvragen gericht op internationale
handelsbevordering komen niet
in aanmerking

Hoe draagt deze voucher bij
aan de groei-ambitie van je
bedrijf?

2023

Aantal werknemers is incl.
fulltime, parttime en
uitzendkrachten

2024

Totale omzet:

€

Totaal aantal werknemers:
Totale omzet:

€

Totaal aantal werknemers:

Zijn de activiteiten reeds
gestart?
Aanvragen gericht op activiteiten die reeds zijn gestart op het moment van aanvragen komen niet in
aanmerking.

Verwachte startdatum
De activiteiten dienen uiterlijk binnen een half jaar na subsidiebeschikking te starten.

Verwachte einddatum
De activiteit dient binnen een jaar na toekenning van de voucher te zijn afgerond.

Hoe heb je gehoord van
deze voucherregeling?

* = optioneel, invullen indien reeds bekend
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