Economische ontwikkeling
Formulier - Projectoproep
“Steun aan initiatieven van handelaars uit Sint-Gillis in het kader van de economische
heropstart na COVID".
Formulier ten laatste op 4 oktober 2021 op te sturen per post, af te geven (ter attentie van de Dienst
voor Economische Ontwikkeling van de gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein, 39, 1060 Brussel), of
te bezorgen per e-mail( developpement.economique@stgilles.brussels)
Inlichtingen via developpement.economique@stgilles.brussels of op 02/435.12.24

Aanvrager
Naam en voornaam van de
aanvrager
Rijksregisternummer
Professionele hoedanigheid
Gsm-nummer van de aanvrager
E-mailadres van de aanvrager
Naam van de houder van de
bankrekening
IBAN-nummer

Project
Titel van het project
Datum(a)/Periode(s) van het
project
Locatie(s) (bijvoorbeeld: openbare
ruimte, café, bar, park…)
Beschrijving van het project
(Zo nauwkeurig mogelijk)

Doelgroep(en)
(Welk publiek wil je met dit project
bereiken?)
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Economische ontwikkeling
Eventuele samenwerking(en)

Communicatieplan
(De communicatiemiddelen en planning
benoemen die je zult gebruiken om je
project te promoten.)

Veiligheidsmaatregelen

Budget
Aangevraagde subsidies (€)
Eigen bedrag
Verduidelijk het gebruik van de
gevraagde subsidie aan de hand
van een begroting met beoogde
inkomsten en uitgaven.
[bijlage toevoegen als nodig]
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Economische ontwikkeling
Opmerkingen:
-

Als je een evenement wil organiseren in de openbare ruimte of op een van de sites van de
gemeente, vind je via deze link alle informatie over de organisatie van dit
evenement: https://stgilles.brussels/services/evenements/

-

Eventuele bijlagen toevoegen

Aankruisen:
□
□
□
□

□

□

Datum:

Ik heb de modaliteiten inzake “Steun aan initiatieven van handelaars uit Sint-Gillis in het kader
van de economische heropstart na COVID” geraadpleegd en stem ermee in.
Ik bevestig op erewoord de juistheid van de informatie in het deelnemingsdossier.
Ik verklaar dat de gegevens op dit formulier juist en volledig zijn.
Ik bevestig ervan op de hoogte te zijn dat het meedelen van eventuele onjuiste informatie kan
leiden tot het verlies van het recht op het ontvangen van een subsidie en de verplichting met
zich meebrengt reeds uitgekeerde subsidies terug te betalen, onverminderd het recht van de
gemeente een klacht in te dienen en de betaling van aanvullende schade te eisen.
Ik verklaar dat ik geen schulden heb bij de FOD Financiën en de RSZ, of dat ik slechts een
geringe schuld heb, of dat ik over een plan heb onderhandeld voor de vereffening van deze
schulden.
Met het indienen van dit formulier, stem ik ermee in dat mijn gegevens uitsluitend zullen
worden gebruikt in het kader van deze aanvraag en de opvolging ervan.

Handtekening:
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