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N.A.W. gegevens
Volledige naam van de BIZ of ondernemersvereniging
Straat				
Postcode			

		
		

Huisnummer

Plaats		

Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
e-mailadres contactpersoon
Telefoonnr. contactpersoon
KvK-nummer
Waar het subsidiebedrag op gestort
kan worden.
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IBAN-rekeningnummer

Aan te leveren informatie
Hoeveel ondernemingen zijn er in uw winkelgebied gevestigd?
tot en met 99 ondernemers (klein winkelgebied)
100 en meer ondernemers (groot winkelgebied)
Toelichting op de economisch herstel activiteit(en) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
Beschrijf hieronder wat jullie gaan doen met de bijdrage?

Kosten en dekking van de gehele activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
• Totaal bedrag van de geaccepteerde offerte(s)			

€

ex btw

• Gemeente Den Haag subsidieert 2/3e tot max € 3.000 aan

€

ex btw

€

ex btw
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kleine winkelgebieden en max. € 5.000,- grote gebieden
• Winkelgebied financiert							
Verklaring de-minimissteun
Hierbij verklaart ondergetekende, namens hiervoor genoemde BIZ of ondernemersvereniging, dat
aan deze BIZ of ondernemersvereniging:
 geen de-minimissteun is verstrekt in het huidige belastingjaar en/of de twee daaraan
voorafgaande belastingjaren;
 beperkte de-minimissteun is verstrekt in het huidige belastingjaar en/of de twee daaraan
;

voorafgaande belastingjaren, voor een totaal bedrag van 		€

 reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend, voor een totaal
bedrag van 										
€

.
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Toelichting verklaring de-minimisverordeningen staatssteun
In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals
subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig
beïnvloedt en de mededinging niet vervalst, en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in
de zin van het EU-verdrag. Deze drempel is gesteld op € 200.000 (€ 100.000 voor ondernemingen
die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verrichten). Dit bedrag geldt per
onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet
overschrijdt, wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’.
De bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen
vóór aftrek van belastingen.
Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. Vergeet u vooral
niet om de bijlage(n) bij te sluiten als eerder beperkte de-minimissteun is verstrekt of andere steun
voor dezelfde in aanmerking komende kosten.
Mee te sturen documenten
Naast dit ingevulde aanvraagformulier stuurt u volgende documenten als bijlage mee:
• Door u geaccepteerde offerte(s) voor economisch herstel activiteit(en)
• In het geval u heeft aangegeven dat beperkte de-minimissteun of andere steun voor dezelfde in
aanmerking komende kosten is verstrekt, moet u bij deze verklaring een kopie van het
document/de documenten voegen waaruit blijkt dat de-minimissteun is verstrekt.
Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente, moet u de volgende stukken meesturen:
Kopie van inschrijving Kamer van Koophandel
Kopie van rekeningafschrift (bedragen mogen onzichtbaar gemaakt worden)
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Subsidie-aanvraag inclusief bijlagen aan te bieden bij:
U wordt verzocht deze subsidieaanvraag inclusief gevraagde bijlagen te mailen aan:
subsidies@denhaag.nl
Uw aanvraag wordt op volledigheid gecontroleerd waarbij volgende zaken checken:
Is het bovenstaande aanvraagformulier volledig ingevuld
Zijn de voor de activiteit(en) door u geaccepteerde offerte(s) toegevoegd
Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden zoals hieronder aangegeven
Voorwaarden:
• Alleen actieve BIZ en ondernemersverenigingen binnen de Haagse Hoofdwinkel-structuur en
toeristische kerngebieden kunnen een beroep doen op deze subsidie. Een verzoek van een
individuele ondernemer wordt niet geaccepteerd.
• De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die:
a. de sfeer en de beleving van een groot of klein winkelgebied verhogen zodat meer mensen het
gebied bezoeken, met aandacht voor duurzaam, schoon, heel en veilig;
b. bijdragen aan het eenduidig presenteren van een groot of klein winkelgebied, fysiek en online,
zoals het plaatsen van banieren of het updaten van de website;
c. bijdragen aan de attractiviteit van een groot of klein winkelgebied, zoals het organiseren van
een evenement of het aanstellen van een gastheer of gastvrouw;
d. de vindbaarheid van een groot of klein winkelgebied vergroten, zoals het verbeteren van de
branding, fysiek en online.
• De maximale subsidie bedraagt maximaal tweederde van de kosten met een maximum van
€ 3.000,- voor kleine winkelgebieden (met minder dan 100 ondernemingen) en maximaal
€ 5.000,- voor grote winkelgebieden (met 100 of meer ondernemingen).
• De aanvraag moet uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend.
• De activiteit moet voor 31 december 2023 zijn afgerond.
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• De BIZ of ondernemersvereniging moet zelf voor de organisatie van de activiteit zorgen, inclusief
de eventuele vergunningen die daarvoor nodig zijn.
• De subsidieontvanger is verplicht zich afdoende te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid
jegens derden.
• De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole om te beoordelen of
de subsidie terecht is verstrekt.
• De activiteit mag niet tegenstrijdig werken met de maatregelen rondom COVID-19 die op het
moment gelden.
• De aanvrager heeft voldoende de-minimissteunruimte en dient hier de de-minimisverklaring
voor aan te leveren.

Aanvraag

3/3

