Aanvraagformulier voor een H-Voucher in het project
Groene Waterstof Booster
Datum:
Past mijn geplande activiteit binnen de doelstelling van de Groene Waterstof Booster?
Vult u alstublieft de vragenlijst in en stuur het formulier per e-mail naar groenewaterstofbooster@org.hanze.nl.
1. Gegevens van de aanvrager
Naam onderneming:
Aantal medewerkers, voltijdequivalent (groep):
Jaarlijkse omzet (groep):
Balanstotaal (groep):
Inschrijvingsnummer KvK:
Postadres:

Bezoekadres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
2. Met welke projectpartner(s) heeft de u het eerste gesprek met betrekking tot de Groene Waterstof
Booster gevoerd?
Hanzehogeschool Groningen
Noorderpoort Groningen
TCNN
New Energy Coalition (NEC)
Stork
Rendo
DNV GL
BAM Infra
Solarfields
KIWA
NAM
EMMTEC
Gasunie
GasTerra
Anders nl.: ………
3. Binnen welk thema m.b.t. het toepassen van (groene) waterstof past het vraagstuk?
Energieopslag
Gedecentraliseerd energieverbruik
Lokale energievoorziening
Energieproductie
Infrastructuur
Nieuwe materialen c.q. componenten
Ontwikkeling van diensten op het gebied van energiemonitoring en -besparing
Anders nl.: ………
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4. Welke fase vraagt u aan?
Stap 1: Idee fase (kleine voucher waarde maximaal € 5.000,- met een eigen cash bijdrage van 20%)
Stap 2: Toetsingsfase (grote voucher waarde maximaal € 15.000,- met een eigen cash bijdrage van 30%)
5. Projectnaam

6. Projectperiode voor de uitvoering
Startdatum van het project: dag-maand-jaar

Einddatum van het project: dag-maand-jaar

7. Korte omschrijving van het idee, probleem- en doelstelling als eerste aanzet tot een Plan van Aanpak

9. Wilt u meer informatie over het project Groene Waterstof Booster ontvangen?
Ja
Nee
10. Verklaring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanvrager bevestigt de juistheid en volledigheid van de gegevens van deze aanvraag. Het is aanvrager bekend dat de gegevens
die worden genoemd voor het recht om de aanvraag in te dienen en voor de bestedingen subsidierechtelijk van belang zijn. De
subsidie valt onder de zgn. Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
Aanvrager verkeert niet in financiële moeilijkheden zoals bedoeld in de AGVV.
Er staat tegen aanvrager geen bevel tot terugvordering van staatssteun uit zoals bedoeld in de AGVV.
Aanvrager is actief in de ontwikkeling, productie, verkoop en service van technologieën/producten/diensten waar de toepassing van
(groene) waterstof een mogelijkheid biedt voor verdere groei.
Aanvrager is gevestigd en voert ondernemingsactiviteiten uit in Noord-Nederland (Groningen, Friesland of Drenthe als
hoofdinschrijving Kamer van Koophandel) en is een Midden- en kleinbedrijf (MKB) volgens EU-definitie.
Aanvrager ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van 20% (Ideefase) of 30% (Toetsingsfase) waar na toekenning van het
voucherproject door de beoordelingscommissie de eerste 50% en bij oplevering van het eindrapport door de GWB-expert de
tweede 50% door de penvoerder aan aanvrager wordt gefactureerd.
Het is de aanvrager bekend dat alle gegevens in deze aanvraag worden verwerkt door de bij de behandelingsprocedure betrokken
instanties en organisaties. Deze gegevens worden geregistreerd ten behoeve van een correcte behandeling van de aanvraag en –
voor zover dit noodzakelijk is voor een rechtmatige vervulling van de taken in het kader van de onderlinge zakelijke en contractuele
overeenkomsten tussen de betrokkenen - tussen hen uitgewisseld. De betrokkenen zijn gerechtigd de gegevens in
geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden te bewerken en te registeren. De aanvrager gaat akkoord met het gebruik van
deze gegevens met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.

Aan deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behandelen de aangedragen informatie strikt
vertrouwelijk.
Voor akkoord plaats, datum,
Handtekening

Naam en functie (tekenbevoegd) van de ondergetekende
Bijlagen: MKB-toets
Beknopt Plan van Aanpak (max. 2 A4)
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