
Deze subsidieregeling wordt mogelijk gemaakt door het minis-
terie van Economische Zaken & Klimaat, de Provincie Groningen, het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ruimtelijke Economisch 
Programma en Economic Board Groningen.

Formulier verzoek projectwijziging
Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2018
RIG 2018

www.snn.nl/rig

U dient wijzigingen in uw project vooraf schriftelijk aan ons te melden. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.  
In overleg met u bekijken wij in hoeverre de wijziging gevolgen heeft voor de verleningsbeschikking. 

De wijziging dient te passen binnen de bij de aanvraag gepresenteerde projectinhoud en de wijziging moet voldoen 
aan de voorwaarden van de regeling.

Inzending 
Wij verzoeken u om dit ondertekende formulier in te scannen en samen met de van toepassing zijnde bijlagen te 
e-mailen naar rig@snn.nl. Ook kunt u de rapportage per post toesturen of afgeven op ons kantoor.

Meer informatie
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u zich wenden tot:
-  Website SNN: check op www.snn.nl/rig 
-  Telefonisch is het SNN bereikbaar voor vragen op werkdagen tussen 9.00 uur - 17.00 uur op het nummer  

050 5224 900. 
-  Vragen per mail kunt u sturen naar de behandelaar van uw project. Het mailadres kunt u vinden in uw  

verleningsbeschikking.
- Schrijf u in voor de SNN nieuwsbrief voor meer informatie over andere regelingen. 

 

http://www.snn.eu/rig
http://www.snn.eu/rig
http://snn.us9.list-manage.com/subscribe/post?u=db5083edc2cd7c1ca79876e56&id=46fc7cee51
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Deel A Gegevens van de aanvrager

Naam onderneming  
(voluit en inclusief rechtsvorm)

Projectnummer:

Postadres

Postcode en plaats

Bezoekadres

Postcode en plaats

Naam contactpersoon de heer mevrouw

Functie

Telefoonnummer   Mobiel

E-mailadres

Gegevens van de gemachtigde Info (Indien van toepassing)

Naam onderneming

Postadres

Postcode en plaats

Naam contactpersoon de heer mevrouw

Functie

Telefoonnummer  Mobiel

E-mailadres

Bijlage 1 meezenden
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Deel B Kenmerken van het project

B.1 Geef een beschrijving van de wijziging binnen uw project.

 Oude situatie

 Nieuwe situatie

B.2 Indien er sprake is van een wijziging in de inhoudelijke projectactiviteiten, motiveer in hoeverre het project nog 
binnen de projectbeschrijving uit de aanvraag blijft. 

  N.V.T.
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B.3 Zijn voor de gewijzigde investeringen reeds verplichtingen aangegaan? 

 Ja

 Nee

 N.V.T.

B.4 Zijn de gewijzigde activiteiten al (deels) uitgevoerd?

 Ja

 Nee

 N.V.T.

B.5 Is sprake van vertraging in uw project?   Info

 Ja. Met welke termijn wilt u uw project verlengen? En wat is de reden van de vertraging? 

 Nee

B.6 Zijn er wijzigingen in de financiering?

 Ja. Geef aan wat er is gewijzigd. Bijlagen 2 en 3 meezenden.

 Nee

B.7 Is de kostenbegroting gewijzigd?

 Ja.     Geef door nevenstaande tabellen in te vullen aan hoe de gewijzigde begroting zich verhoudt tot de  
oorspronkelijke begroting. Info

 Nee
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Begroting op hoofdlijnen

Kostensoort

Begrote subsidiabele 
kosten (conform 
verleningsbeschikking) Gewijzigde begroting

Reeds gemaakte en 
betaalde kosten binnen 
het project

Kosten voor investering in grond € € €

Kosten voor investering in  
bedrijfsgebouwen

€ € €

Kosten voor investering in duurzame  
bedrijfsuitrusting

€ € €

Totaal: € € €

Begroting nader gespecificeerd

Kostensoort

Begrote subsidiabele 
kosten (conform 
verleningsbeschikking) Gewijzigde begroting

Reeds gemaakte en 
betaalde kosten binnen 
het project

Grond:  
Koopsom en overdrachtskosten

€ € €

Bedrijfsgebouwen:  
Koopsom en overdrachtskosten

€ € €

Bedrijfsgebouwen:  
Contante waarde leasetermijnen  
bij huurkoop / financial lease

€ € €

Duurzame bedrijfsuitrusting:  
Koopsom

€ € €

Duurzame bedrijfsuitrusting:  
Aanschafwaarde dan wel  
contante waarde bij financial lease

€ € €

Totaal: € € €
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 Door ondertekening van dit formulier accepteert u de voorwaarden van de RIG 2018 en verklaart u dit formulier 
naar waarheid te hebben ingevuld. U verklaart er kennis van te hebben genomen dat in geval van (vermoeden van) 
onregelmatigheid en/of fraude in alle gevallen aangifte zal worden gedaan.  

Naam ondergetekende de heer mevrouw

Functie

Plaats  Datum

Handtekening

Verzending
 Wij verzoeken u om dit ondertekende formulier in te scannen en samen met de van toepassing zijnde bijlagen te 

e-mailen naar rig@snn.nl. Ook kunt u de rapportage per post toesturen of afgeven op ons kantoor. 

 Omdat wij een dossier aanleggen van uw subsidieproject, verzoeken wij u de bijlagen die u fysiek bij ons aanlevert,  
niet in te binden, maar wel te voorzien van tabbladen.

 Ons postadres is:  SNN, Postbus 779, 9700 AT GRONINGEN
 Ons bezoekadres is:  Leonard Springerlaan 15, Groningen

 Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer (050) 522 4900.

Deel C Ondertekening
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Deel A 

 1.  Ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Een model hiervoor vindt u op onze website. 

Deel B 

2.  Beschikking(en) of financieringsovereenkomst(en) betreffende financiers die nieuw zijn ten opzichte van de subsi-
dieaanvraag.

3. Gewijzigd financieringsplan.

Mee te sturen bijlagen (indien van toepassing)
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