Formulier voor het indienen van projecten bij Stichting SAAP
(Samenwerkend Actief Aaltens Platteland)

Doelstelling Stichting SAAP:
Het stimuleren en ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en
plattelandsontwikkeling in de gemeente Aalten, onder andere op het gebied van landbouw,
leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en landschap, cultuurhistorie en economie.
Taak Stichting SAAP:
Stichting SAAP heeft de taak om het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit te voeren. Zij
geeft hieraan invulling door jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen. De uitvoering
van die projecten ligt niet bij SAAP, maar bij de indienende partijen.
Het indienen van een project kan door onderstaand formulier in te vullen.

Gang van zaken:
Voor het uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan kunnen projecten
worden ingediend. Dit kan door dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te dienen
bij Stichting SAAP. Het dagelijks bestuur van de stichting beoordeelt of het project aansluit
bij de doelstellingen van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Aalten.
Deze projecten worden in een concept-uitvoeringsplan aan de leden van het algemeen
bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Na goedkeuring door het Algemeen bestuur wordt het definitieve uitvoeringsplan ingediend
bij het college van de gemeente Aalten.
Wanneer het college het ingediende uitvoeringsplan heeft goed gekeurd ontvangt Stichting
SAAP het daaraan gekoppelde subsidiebedrag. Vervolgens kan Stichting SAAP de
toegekende bedragen uitkeren aan de indieners van de goedgekeurde projecten.
Door het aantal ingediende projecten en/of door onvoldoende beschikbaar subsidiegeld,
kan het ook voorkomen, dat goedgekeurde projecten slechts gedeeltelijk of niet worden
gehonoreerd.
Voorwaarden:
Voor de definitieve toekenning van het subsidiebedrag dient Stichting SAAP bij de gemeente
na afloop van het betreffende boekjaar een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen.
Daarom wordt van de indieners van de projecten ook een inhoudelijk en finacieel verslag
gevraagd na afronding van het project.
Bij het niet aanreiken van dit verslag wordt het toegekende subsidiebedrag weer terug
gevorderd.

INDIENEN PROJECT
Contact gegevens:
Naam:

……………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………..

Postcode+woonplaats:

……………………………………………………………..

Telefoonnrs:

……………………………………………………………..

IBAN nummer:

……………………………………………………………..

TOTALE KOSTEN:

……………………………..

GEVRAAGDE BIJDRAGE: ……………………………..
EIGEN BIJDRAGE:

……………………………..

OMSCHRIJVING PROJECT:

UITVOERING:
(wijze van, locatie, periode)

SAMENWERKING MET:

