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Subsidiebedrag aangevraagd door bovengenoemde projectpartner

Hiermee bevestig ik dat aan de bovengenoemde onderneming en aan alle andere entiteiten, die tot dezelfde groep 
van ondernemingen behoren, in het lopende belastingjaar en in de voorgaande twee belastingjaren 
  
  geen "de-minimis”-steun in de zin van de Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Europese Commissie 

van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het EG-verdrag over 
“de-minimis”-steun (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 352/1 van 
24.12.2013) is verleend. 

  
 "de-minimis”-steun in de zin van de Verordening (EG) ) Nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 

18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het EG-verdrag over de “de-
minimis”-steun (gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 352/1 van 24.12.2013) is 
verleend:

Hoogte van de subsidie Beschikkende instantie  
resp. beschikkend land

Datum  
subsidiebeschikking

(Of deze „De-minimis“-steun als daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet terzake. Cruciaal is of deze verleend resp. 
schriftelijk toegezegd is.) 

Ik verplicht mij ertoe, wijzigingen van de hiervoor genoemde gegevens door te geven, voor zover deze ons vóór de 
toezegging van de hier aangevraagde middelen bekend worden. 
  
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld. Ik ben mij ervan bewust, dat het aangeven van onware informatie als 
subsidiefraude geldt. 
    
  
  
 _____________________________    ___________________________________   
 Plaats, datum     Rechtsgeldige handtekening projectpartner 
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(Of deze „De-minimis“-steun als daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet terzake. Cruciaal is of deze verleend resp. schriftelijk toegezegd is.) 
Ik verplicht mij ertoe, wijzigingen van de hiervoor genoemde gegevens door te geven, voor zover deze ons vóór de toezegging van de hier aangevraagde middelen bekend worden.
 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld. Ik ben mij ervan bewust, dat het aangeven van onware informatie als subsidiefraude geldt.
   
 
 
 _____________________________                    ___________________________________  
 Plaats, datum                                             Rechtsgeldige handtekening projectpartner
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