Aanvraagformulier subsidie onderzoeken op gebied van innovatie &
technologische ontwikkelingen in het kader van het verbeteren van de
leefbaarheid.
Aanvraag bijdrage voor Onderzoeken op gebied van innovatie & technologische ontwikkelingen in het
kader van het verbeteren van de leefbaarheid.
Met dit aanvraagformulier kan een initiatiefnemer de Stichting Bevordering Kwaliteit Leefomgeving
Schipholregio (afgekort: Stichting Leefomgeving Schiphol) verzoeken om een subsidie voor het
uitvoeren van een onderzoek op het gebied van innovatie & technologische ontwikkelingen met als
doel het verbeteren van de leefbaarheid.
Beantwoording van de vragen en indienen projectinformatie
Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren worden door de Stichting in
behandeling genomen. Het aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van de bijlagen, zoals
genoemd in dit aanvraag formulier.
Advies bij het invullen
De Stichting kan adviseren bij het invullen van het formulier.
Bestemmingsreglement
De Stichting zal de aanvraag beoordelen aan de hand van het Bestemmingsreglement 2021, dat op
de website van de Stichting is te vinden. In het Bestemmingsreglement zijn de beoordelingscriteria
vermeld voor aanvragen voor een uitkering met betrekking tot onderzoeken op het gebied van
innovatie & technologische ontwikkelingen. Op de website van de Stichting is daarnaast een
toelichting op het Bestemmingsreglement te vinden, waarin de beoordelingscriteria en de andere
relevante bepalingen worden uitgelegd.
Verzending
Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, inclusief bijlagen naar:
Stichting Leefomgeving Schiphol
Postbus 75122,
1117 ZR Schiphol-Oost
of
Info@leefomgevingschiphol.nl
Privacy
De Stichting zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen voor dit doel gebruiken. Uw
gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Door ondertekening van dit aanvraagformulier
gaat u akkoord dat de Stichting Leefomgeving Schiphol uw gegevens verwerkt. In de
Privacyverklaring van de Stichting Leefomgeving Schiphol is beschreven hoe wij omgaan met uw
gegevens en welke rechten u daarin heeft. De privacyverklaring is in te zien op de website van de
Stichting Leefomgeving Schiphol [www.leefomgevingschiphol.nl]
In te vullen door de Stichting Leefomgeving Schiphol
Datum van binnenkomst:

……./……/…….

Registratienummer

………………….
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Gegevens aanvrager
Organisatie1:

………………………………………………………………………………………………………………...

Contactpersoon:

………………………………………………………………………………………………………………...

Functie:

………………………………………………………………………………………………………………...

Postadres:

………………………………………………………………………………………………………………...

Postcode en plaats:

………………………………………………………………………………………………………………...

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………………………………………………...

Email:

………………………………………………………………………………………………………………...

Onderzoek innovatie en technologische ontwikkelingen
Teneinde een goede beoordeling mogelijk te maken dienen de onderstaande vragen te worden
beantwoord en moet een concrete en uitgewerkte beschrijving van het onderzoeksvoorstel worden
bijgevoegd.
a. Inleiding: Beschrijving van het onderzoek.
Aangeven wat het onderzoek inhoudt (wat is de techniek?, waar richt het onderzoek zich op? etc).
Daarbij beschrijven welke stappen reeds gezet zijn en wat (nog) nodig is en wat hiervan de verwachte
toegevoegde waarde is om tot resultaten te komen.

b. Probleemstelling: Wat is de leefbaarheidsproblematiek in het gebied/de gebieden waar het
onderzoek zich op richt.
Beschrijving van de leefbaarheidsproblematiek zoals die ervaren wordt in het betreffende gebied waar
het onderzoek mogelijk een oplossing voor kan bieden. Gebieden zijn hier geografisch bedoeld.

c. Doel van het onderzoek: Hoe kan het onderzoek bijdragen aan het oplossen van de hiervoor
beschreven problematiek?
Beschrijven hoe de leefbaarheid kan worden verbeterd door de resultaten van het onderzoek. Welk
resultaat kan naar verwachting worden bereikt?

d. Werkzaamheden: Omschrijving van het onderzoek/deelonderzoeken waar subsidie voor
wordt gevraagd.
Er vanuit gaande dat een onderzoek uit meerdere onderdelen bestaat dient te worden aangegeven
voor welk onderdeel van het onderzoek een bijdrage van de stichting wordt gevraagd. Daarbij moet
inzichtelijk worden gemaakt wat het onderdeel inhoudt en wat het verwachte resultaat is. Tevens moet

1

Organisaties die een subsidieaanvraag kunnen indienen zijn overheden waarvan het grondgebied (deels) is
gelegen in de Schipholregio en private rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, kennisinstituten en
bedrijven.
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inzichtelijk worden gemaakt hoe dit onderdeel zich verhoudt tot het totale onderzoek en de
eindresultaten.

e. Financiën:
1. Beschrijving waarom subsidie nodig is voor het onderzoek, deelonderzoek of activiteit
zoals beschreven bij d.
Aangegeven moet worden of de bijdrage voor het gehele proces wordt gevraagd of voor een deel
van het proces en waar de bijdrage voor bedoeld is. Is een deelonderzoek eventueel zelfstandig
uitvoerbaar? Kan het totale onderzoek eventueel zonder dit deelonderzoek worden uitgevoerd?

2. Begroting van het onderzoek, deelonderzoeken of activiteiten.
Aanleveren gedetailleerde onderzoekbegroting waarin per onderdeel (waar subsidie voor wordt
aangevraagd en waarvan is onderbouwd wat voor betekenis dit onderdeel heeft voor de
verbetering van de leefomgeving) de volgende informatie zichtbaar is (de in de begroting
genoemde bedragen dienen zo mogelijk te worden onderbouwd door middel van onderliggende
stukken):

• Raming op basis van een gedetailleerd projectplan met, indien van toepassing, een
opgave van de ambtelijke begeleidingskosten en de kosten van inhuur van externe
expertise.
• Overzicht van de financiering:
o
Eigen bijdrage
o
Bijdrage andere partijen
o
De gevraagde subsidie aan de stichting, indien van toepassing per
projectonderdeel
Een onderzoek wordt niet voor 100% volledig gefinancierd door de Stichting. Aangetoond moet worden
dat andere partijen ook een substantieel deel van de kosten financieren. Dit kan door een bijdrage van
een overheid, een andere initiatiefnemer (publiek/privaat - rechtelijk rechtspersoon) of een partner in
het project. De Stichting is nooit de enige risicodragende partij in het geval dat het onderzoek niets
oplevert voor verbetering leefbaarheid.

f.

Uitvoerbaarheid: Wat is er nodig om het onderzoek, deelonderzoek of activiteit uit te kunnen
voeren?
Uitgangspunt voor de Stichting is dat (fases van) onderzoeken uitvoerbaar moeten zijn. Daarom dient
aannemelijk te worden gemaakt dat het onderzoek uitvoerbaar is, of dat er eventueel nog procedures/
nog te regelen zaken doorlopen moeten worden. Om die reden dient inzicht te worden gegeven in:
•
Wat er nog moet worden geregeld om het onderzoek te kunnen uitvoeren.
•
Informatie waaruit blijkt dat er draagvlak is bij de bij het onderzoek betrokken partijen.
•
de risico’s dat het onderzoek niet kan worden uitgevoerd en dat de beoogde resultaten niet
bereikt worden.

g. Planning: Beschrijving van de planning en evt fasering van het onderzoek.
Inzicht moet worden gegeven in de planning van het totale onderzoek, de deelonderzoeken of
activiteiten. Een mijlpaalplanning dient te worden overlegd.
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De stichting toetst aanvragen aan de criteria zoals beschreven in het bestemmingsreglement. Om
deze toets uit te kunnen voeren wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:
h. Hoe is de projectorganisatie opgezet en welke rol voor de Stichting is voorzien? De Stichting
zal samenwerken met overheden, bedrijven en andere stakeholders op het gebied van
nieuwe technieken en innovaties. Daarbij treedt de stichting op als medefinancier van
onderzoeken. In deze rol wil de Stichting actief betrokken worden. Daarmee wil de Stichting
borgen dat de resultaten ook ten goede komen aan het doel van de Stichting. Het gaat hier
dus om een toetsende rol en zo mogelijk een sturende rol van de Stichting vanuit de af te
geven subsidiebeschikking.
i.

Op welke wijze kunnen de beoogde resultaten van het onderzoek een meerwaarde hebben
voor bewoners in de Schipholregio en welke groepen bewoners mogelijk kunnen profiteren
van de te onderzoeken maatregelen?
Maatregelen die worden onderzocht moeten een verwacht positief effect hebben voor bewoners van
de Schipholregio. Dat kan, afhankelijk van het soort onderzoek, zowel voor huidige als toekomstige
bewoners zijn. Daarbij moet worden gedacht aan groepen van substantiële omvang en geen
enkelingen.

j.

Voor welke gebieden (wijken, kernen en plaatsen etc.) binnen het werkingsgebied van de
Stichting kunnen de resultaten van een onderzoek toepasbaar zijn?
De resultaten van een onderzoek moeten in principe breder inzetbaar zijn dan in één gebied (wijk, kern
of plaats) binnen het werkingsgebied van de Stichting. Dat betekent dat ook anderen dan degene in het
proefgebied, moeten kunnen profiteren van eventuele positieve resultaten. Gebieden zijn hier dus
geografisch bedoeld.

k. Indien in de toekomst sprake is van commerciële exploitatie van de onderzoeksresultaten,
hoe kunnen deze door de Stichting of haar opvolger worden benut voor de verbetering van
de leefomgeving in de Schipholregio?
Het is de bedoeling dat de resultaten breed inzetbaar worden. Indien dit leidt tot een commerciële
exploitatie van de onderzoeksresultaten en een positief (financieel) resultaat dient dit ook ten gunste
van de Stichting te komen.

Ondertekening
Plaats:……………..…………………………………………………………………
Datum:…………….…………………………………………………………………

Handtekening contactpersoon:….…………………………………………………………………
Functie:………………………………………………………………………………
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