Aanvraagformulier
Subsidies duurzaam goederenvervoer
1. Basisgegevens project/aanvrager
Voor welke subsidieregeling vraagt u subsidie aan?
procesinnovatie duurzaam goederenvervoer
haalbaarheidsstudies duurzaam goederenvervoer

Naam aanvrager/contactpersoon
Bedrijf
Aantal werknemers
Adres (straatnaam + huisnummer)
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer (bedrijf / mobiel)

/

E-mailadres
Website bedrijf

Titel project
Samenvatting van het project
n.b. wanneer u een plan van aanpak heeft kunt u in een paar regels de essentie weergeven en verder
verwijzen naar specifieke pagina’s in het plan van aanpak.

Doorlooptijd project
Totaal budget project
Gevraagde subsidie (max. 50% van totale begroting)

2. Projectgegevens
Wanneer u een plan van aanpak heeft kunt u bij onderstaande vragen in een paar regels de essentie
weergeven en verder verwijzen naar specifieke pagina’s in het plan van aanpak.
Wat is de achtergrond en aanleiding van het project?
Geef een korte omschrijving van de achtergrond en aanleiding van het project en eventueel
van andere aspecten van “duurzaam ondernemen” bij uw bedrijf.

Wat is de huidige situatie van de te innoveren activiteit?
Geef in kwantitatieve gegevens aan wat de huidige stand van zaken is bij bijvoorbeeld het aantal kilometers,
de hoeveelheid vracht, het aantal ritten, het aantal adressen, het verbruik/de emissie van de huidige voertuigen etc.

Hoeveel kilometers legt u op dit moment per jaar af binnen de gemeente Utrecht?

Houdt u het volgende reeds bij per rit?
Afgelegde afstand:

ja, automatisch

ja, handmatig

nee

Vervoerde lading:

ja, automatisch

ja, handmatig

nee

Eventueel leeggereden kilometers per rit

ja, automatisch

ja, handmatig

nee

Verbruikte hoeveelheid en de kosten van de brandstof per periode (bv. per maand):
ja, automatisch

Op welke wijze verandert de innovatie deze situatie?

Wat is het verwachte eindresultaat?
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ja, handmatig

nee

U dient minimaal 30% brandstof te besparen of een beperking van 30% te bereiken in de uitstoot van CO2, NOx of
fijn stof op het grondgebied van de gemeente Utrecht.
Wat is de besparing die U denkt te bereiken?
% minder brandstofverbruik
% minder uitstoot van CO2, NOx of fijn stof op het grondgebied van de gemeente Utrecht
Leg uit hoe deze besparing wordt bereikt.

U dient aan het eind van het project aan te kunnen tonen dat u de doelstelling ten aanzien van de besparing
daadwerkelijk hebt gehaald. Op welke wijze kunt u dat?

Over welke gegevens beschikt u op dit moment om de startsituatie inzichtelijk te maken en met welke gegevens
kunt u op het eind van het project de behaalde besparing aantonen?

Op welke wijze wordt op dit resultaat verder gebouwd na dit project?

3. Projectorganisatie
Opzet projectorganisatie (betrokken partijen, projectleider etc.)

Stappenplan activiteiten
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Communicatievoorstel naar de buitenwereld

Eventueel verdere opmerkingen over de projectorganisatie

4. Begroting
Geef een helder overzicht van de kosten en inkomsten. De kosten dient u in 2 categorieën te verdelen
(1) externe uitgaven, zowel voor fysieke investeringen als kosten van derden, en (2) kosten van eigen mensuren.
n.b. u kunt de begroting ook als een apart excelbestand bij uw aanvraag voegen.

Eventueel verdere opmerkingen over de begroting:

Heeft u voor dit project eerder subsidie of een bijdrage gehad van de gemeente Utrecht of van een andere overheid?
ja, namelijk van

nee

Heeft u voor dit project ook bij een andere instantie subsidie aangevraagd?
ja, namelijk van

nee

Heeft u voor een ontwikkeling gekoppeld of naast/volgend op dit project bij een andere instantie subsidie aangevraagd?
ja, namelijk van

nee

Heeft u reeds investeringen gedaan ten behoeve van dit project?
ja, namelijk van
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nee

