
Welke vragen kom ik tegen als ik een aanvraag doe bij 

Loket Leefbaarheid Groningen via het eLoket van 

SNN? (bron: www.loketleefbaarheid.nl). 

 

Binnen de regeling zijn 2 varianten beschikbaar. Onderstaande vragen krijgt u wanneer u een 

bijdrage aanvraagt voor een project in een van de aardbevingsgemeenten. 

Quickscan 

De onderstaande vragen zijn onderdeel van uw subsidieaanvraag. Hiermee krijgt u inzicht of u 

mogelijk in aanmerking komt voor subsidie vanuit het Loket leefbaarheid Groningen 2021. 

 

Na het beantwoorden van deze vragen volgt een conclusie waaruit blijkt of uw projectaanvraag op 

hoofdlijnen voldoet aan de voorwaarden van de Loket leefbaarheid Groningen 2021. 

 

Indien dit het geval is kunt u een subsidieaanvraag indienen. Indien u hiervoor kiest zullen uw 

antwoorden getoetst worden door het SNN en zal beoordeeld worden of uw project daadwerkelijk 

voor subsidie in aanmerking komt. Nadat u op de knop: "Volgende stap" heeft geklikt zal uw 

aanvraag voor het eerst worden opgeslagen en kunt u eventueel op een later tijdstip het invullen van 

de aanvraag hervatten. 

1. Doet u een aanvraag voor een organisatie of bewonersinitiatief binnen het 

aardbevingsgebied zoals bedoeld in de regeling?  

2. Betreft het een activiteit die al eerder is gefinancierd op grond van deze regeling?  

3. Heeft het project aantoonbaar draagvlak onder bewoners en/of belanghebbenden of is dit 

te verkrijgen?   

4. Levert het project op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de 

leefbaarheid?   

5. Draagt het project bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende 

organisaties in het dorp en/of met buurdorpen?   

6. Is uw project toekomstbestendig?   

7. Heeft het project een negatief effect op de (gezonde) leefomgeving voor mens, natuur en 

milieu?   

8. Kan uw project op reguliere wijze worden gefinancierd (zie infobullet)? 

9. Wordt de subsidie aangevraagd voor het aflossen van schulden?   

10. Staat tegen u een bevel tot terugvordering uit ingevolge een eerdere beschikking van de 

Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne 

markt is verklaard?   

Dit document is bedoeld ter voorbereiding op uw aanvraag. De daadwerkelijke aanvraag moet u 

doen via het eLoket van SNN. Een link naar het eLoket vindt u op www.loketleefbaarheid.nl.  

http://www.loketleefbaarheid.nl/
http://www.loketleefbaarheid.nl/


11. Heeft u voorafgaand aan het indienen van deze aanvraag contact gehad met Groninger 

Dorpen om uw aanvraag inhoudelijk te bespreken? 

 

Verdiepingsvragen 

Vul de vragen hieronder in zodat wij uw aanvraag beter kunnen behandelen.  

1. Doet u de aanvraag namens een onderneming?  

2. Zijn er vergunningen nodig voor de uitvoering van het project?   

3. Indien het vorige antwoord ja was, welke vergunningen zijn er nodig?  

4. Indien vergunningen nodig zijn voor de uitvoer van het project, is het haalbaar om de 

vergunningen te verkrijgen voor de uitvoering van het project?   

5. Welke inzet zal de initiatiefnemer van het project leveren?   

6. Wat is het draagvlak onder bewoners en/of belanghebbenden?   

7. Welke positieve bijdrage levert het project aan de leefbaarheid in het gebied?   

8. Kunt u de toekomstbestendigheid van het project omschrijven/beargumenteren?   

9. Draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband?   

10. Met wie van Vereniging Groninger Dorpen heeft u contact gehad in de voorbereiding van de 

aanvraag? 

11. Betreft dit een herindiening van een aanvraag die eerder is verleend maar is ingetrokken 

vanwege corona? 

12. Indien u de vorige vraag met ja heeft beantwoord, is de aanvraag die u nu indient identiek aan 

de eerder ingediende aanvraag? 

13. Hoe bent u in aanraking gekomen met deze regeling? Via:  

SNN-voorlichtingsbijeenkomst  

SNN-nieuwsbrief  

Social media  

E-mailing  

Advertentie  

Evenementen  

123subsidie.nl  

Eigen netwerk  

Subsidieadviseur  

Groninger Dorpen  

Geen van bovenstaande  

14. Mag het SNN contact met u opnemen voor communicatiedoeleinden? 

 

Projectinformatie 

Projectnaam   



Startdatum project   

Einddatum project   

Locatie project   

Projectsamenvatting van max. 400 woorden  

NAW gegevens  

Voer hier uw NAW gegevens in. Aangezien u voor deze regeling een aanvraag doet in ons 
zakelijk loket, worden hieronder ook gegevens uitgevraagd die u alleen heeft als een bedrijf 
staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Als uw project wordt geïnitieerd vanuit u 
zelf of een samenwerkingsverband die niet is ontstaan vanuit een (commercieel) bedrijf, dan 
kunt u de gevraagde gegevens als volgt invullen: 

• Naam onderneming: Naam van u zelf of naam van de groep die het project 
onderneemt 

• KvK nummer: 00000000 (8x) 
• Website: niet verplicht vak dat u kunt overslaan 
• IBAN: rekeningnummer dat ten behoeve van het project is geopend 

In het bezoekadres en postadres kunt u het adres invullen van de voorzitter van de groep die 
het project initieert. Betreft het project een particulier project? Vul dan uw eigen 
adresgegevens in. 

Indien u gebruik maakt van een intermediair (iemand die uw subsidie-aanvraag voor u 
beheert) kunt u dit onderaan ook opgeven. 

U kunt andere gebruikers toegang geven tot deze aanvraag. Middels het tabblad “Toegang” 
rechtsboven aan de pagina kunt u een unieke code genereren waarmee u de aanvrager of de 
bij het project betrokken partijen toegang tot de aanvraag kan geven. U kunt dit doen tijdens 
of na het indienen van de aanvraag. 

Middels deze code krijgen andere gebruikers volledige toegang tot het bekijken, aanpassen 
en versturen van de aanvraag. Elke gebruiker die u toevoegt middels een code dient een 
eigen account aan te maken om de toegangscode te kunnen gebruiken. 

Gegevens aanvrager 
KvK-nummer 
Naam onderneming  
Website  
IBAN  
BIC 
 
Bezoekadres 
Postcode  
Huisnummer  
Straat  
Plaats  
 
Postadres (evt. overnemen van bezoekadres)  

Postcode  



Huisnummer  

Straat  

Plaats  

 

Contactpersoon 

Voorletters  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geslacht  

Functie  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Gegevens gemachtigde (intermediair) 

Maakt u voor het indienen van uw project gebruik van een intermediair? 

Zo ja: 

 

KVK-nummer  

Naam onderneming  

Postcode  

Huisnummer  

Straat  

Plaats  

Telefoonnummer  

 

Contactpersoon intermediair 

Voorletters  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geslacht  

Functie  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 
Begroting 

Specificeer hier de kosten van uw project en geef op hoeveel subsidie u wenst te ontvangen. 

 

• Kosten ter verbetering van de leefbaarheid  

• Kosten voor het inhuren van professionele ondersteuning bij planontwikkeling, 

fondsenwerving of planuitvoer 

• Kosten voor het organiseren van een evenement (max. 25%) 

 

Totale kosten van het project: 

 

Gevraagde subsidie: max € 10.000,00  

 



 

Bijlagen 

In deze stap kunt u de bijlagen uploaden. Klik op 'bladeren' om de juiste bijlage te selecteren en te 
uploaden. 

Heeft u een document niet op uw computer staan? U kunt deze scannen, opslaan op uw computer 
en vervolgens hier uploaden. Ook is het mogelijk om de bestanden te fotograferen en dan op te slaan 
op uw computer. 

Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag pas volledig is als wij alle benodigde bijlagen hebben 
ontvangen. 

LET OP: Wij kunnen enkel bestanden in behandeling nemen die niet-aanpasbaar zijn. Dit betekent 
dat u deze of in PDF formaat of in foto formaat aanlevert. Een aanpasbaar (word)bestand kunnen wij 
niet in behandeling nemen. 

 

• Handtekening (conform format) 

• Offertes van in te schakelen partijen (Let op: als u BTW plichtig bent, dient u offertes aan te 

leveren die er blijk van geven dat er rekening is gehouden met de te betalen BTW. Bent u 

niet BTW plichtig? Geef dit dan aan in de toelichting op uw aanvraag in het hierop volgende 

scherm.) 

• De-minimisverklaring (Conform het format op www.snn.nl/loketleefbaarheidgroningen) 

• Bankafschrift (ter verificatie van uw IBAN) 

• Onderbouwing subsidievereisten (De subsidievereisten zijn te vinden in artikel 7 van de 
subsidieverordening. Indien voor de realisatie van uw project ook vergunningen nodig zijn 
dient u aan te geven of en hoe deze verkregen kunnen worden.) 

• Begroting en dekkingsplan (U kunt een voorbeeld vinden 

op www.loketleefbaarheid.nl/praktisch/. 

Let op: Wanneer u BTW plichtig bent dient u met uw dekkingsplan aan te tonen dat er voor 

deze BTW ook financiering is zeker gesteld. Bent u niet BTW plichtig? Geef dit dan aan in de 

toelichting op uw aanvraag in het hierop volgende scherm.) 

 

 

Controleren en bevestigen 

Controleert u hieronder nogmaals of uw aanvraaggegevens correct zijn. 
Kloppen alle gegevens en zijn deze naar waarheid ingevuld? Dan dient u dit onderaan de pagina te 
bevestigen. 
Om uw aanvraag af te ronden klikt u vervolgens op "Aanvraag versturen" 
 

• Hierbij bevestig ik dat ik de aanvraag naar waarheid en volledig heb ingevuld. 

• Ik ga akkoord met de privacyverklaring van het SNN die is weergegeven op de website van 

het SNN: https://www.snn.nl/privacy-statement/ 

   

 
 

 

https://www.snn.nl/loketleefbaarheidgroningen
https://www.loketleefbaarheid.nl/praktisch/
https://www.snn.nl/privacy-statement/

