
Vragen prioriteit 4 - Vestigingsklimaat
1. Uw projectidee/voorstel en het betreffende steunpunt.

U heeft een projectidee of -voorstel dat past binnen de doelen van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 in uw regio. U komt dan mogelijk in
aanmerking voor een Kansen voor West-subsidie. Om de mogelijkheden te verkennen adviseren wij u contact  op te nemen met het steunpunt. Voorbeeld:
Indien u aanmeldt onder een openstelling van Noord-Holland, dan betreft het steunpunt Noord-Holland uw contactpunt.

Bent u met uw projectidee/voorstel reeds bij het steunpunt Amsterdam geweest?
Ja
Nee, advies is om alsnog contact op te nemen.

2. Waarom past uw project binnen de prioriteit 'Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede'?

Middels deze openstelling heeft u gekozen voor de investeringsprioriteit 'Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede'.
In het Operationeel Programma staat een uitgebreide toelichting op deze investeringsprioriteit.
U dient hier goed gemotiveerd aan te geven waarom u vindt dat uw project hierbinnen past.

3. Geef aan op welke wijze u voldoet aan het van toepassing zijnde vigerende regionaal beleid.

4. Staatssteun.

4.1 Is sprake van staatssteun?
Ja, beantwoordt de volgende drie vragen.
Nee, geef in 4.2 aan waarom er geen sprake is van staatssteun.
4.2 Geef aan of de staatssteun al dan niet geoorloofd is.

4.3 Welke andere subsidies die zijn ontvangen zijn van belang voor de beoordeling van staatssteun ?

4.4 Geef aan op welke wijze u invulling geeft aan de te voeren staatssteun administratie als dit van toepassing is.

5. Het projectplan.

Heeft u in het bijgevoegde projectplan de verplichte onderdelen opgenomen en toegelicht?
Ja, ik heb het projectplan bijgevoegd als bijlage
Nee, let op: dit is grond tot niet in behandeling nemen van de aanvraag !

6. Activiteiten buiten het programmagebied van landsdeel West?

6.1 Vinden er ook activiteiten buiten het programmagebied van landsdeel West plaats ?
Ja, geef aan waar deze activiteiten plaatsvinden en wat de omvang is van deze activiteiten (in euro)
Nee
6.2 Toelichting op de activiteiten buiten het programmagebied.

7. Zijn er factoren die de uitvoering van het project negatief kunnen beinvloeden ?

Deze vraag wordt u gesteld om in te kunnen schatten of er een risicofactor zit in eventueel te verkrijgen toestemming voor de uitvoering van uw
project. Indien toestemming benodigd is, dient u hier aan te geven wat de status is van de vergunning(en).

7.1 Zijn er factoren die de uitvoering van het project negatief kunnen beinvloeden ?
Ja, er is toestemming nodig van een overheid inzake ruimtelijke ordening (b.v. een bouwvergunning)
Ja, er is toestemming nodig van een overheid inzake het milieu (b.v. een milieuvergunning)
Anders
7.2 Toelichting



8. Europese duurzaamheidsdoelstellingen.

8.1 In hoeverre draagt uw project bij aan de Europese duurzaamheidsdoelstellingen?

9. In hoeverre draagt uw project bij aan gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het niet-discrimineren op grond van geslacht, ras of
etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid?

10. Als u een bijdrage aanvraagt voor een Financieel Instrument (FI), heeft u een ex-ante kapitaalmarktonderzoek bijgevoegd als bijlage ?
Ja, ik voeg het ex-ante onderzoek als bijlage bij.
Nee, let op : dit is een afwijzingsgrond van de aanvraag
Niet van toepassing, ik dien geen aanvraag voor een bijdrage voor een FI in

11. Het project investeert in de volgende wijken van Amsterdam

De volgende gebieden van de Amsterdam komen in aanmerking : Noord, West, Nieuw-West, Oost, Zuid-Oost en Zuid

In de volgende gebieden van Amsterdam:

12. Andere financiering

12.1 Is er voor uw project bij andere financiers en/of instanties financiering voor (een gedeelte van) het project aangevraagd / verkregen ?
Ja
Nee
12.2 Licht de status van de financiering toe

13. Geen financiële moeilijkheden.

13.1 Verkeert een (privaatrechtelijke) onderneming, welke als partner betrokken is binnen deze aanvraag, in financiële moeilijkheden?
Ja, LET OP: er mag geen steun aan ondernemingen in financiële moeilijkheden worden verleend. U komt niet in aanmerking voor subsidie.
Nee, vul PER PARTNER de 'verklaring geen financiële moeilijkheden' in. LET OP : dit is per partner een verplichte verklaring!

14. (specifieke) Europese regelgeving.

14.1 Is er (specifieke) Europese regelgeving die van belang is voor de activiteiten binnen uw project?
Ja, licht toe om welke regelgeving het gaat.
Nee
14.2 Licht toe


