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Aanvraag subsidie opleidingen printmedia en machineleveranciers 2020
Met dit formulier kun je subsidie aanvragen voor printmediaopleidingen en machineleveranciers die door het
bestuur van het A&O Fonds Grafimediabranche zijn vastgesteld.
De subsidieregeling printmediaopleidingen is van 1 mei tot 1 november 2020 verhoogd van 40% naar 50%.
Dit document bestaat uit twee delen:
1. Algemene informatie
2. Aanvraagformulier
Voorwaarden voor subsidie

De volgende voorwaarden zijn daarop van toepassing:
•	Het overzicht met opleidingen, die voor subsidie in
aanmerking komen, staat vermeld op de website
www.aenofondsgrafimedia.nl.
• De opleiding start na 1 januari 2020.
• Het bedrijf draagt financieel bij aan het A&O Fonds
Grafimediabranche.
• De omvang van de opleiding is minimaal vier dagdelen.
• Opleidingen die online worden aangeboden komen in de
regel niet voor subsidie in aanmerking.
• Interne opleidingen, werkplekleren of training on the job
door en voor eigen medewerkers zijn niet subsidiabel.
•	De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen
1 januari 2020 en 31 december 2020.
•	De factuur van de opleiding moet voldaan zijn aan het
opleidende instituut en een kopie van de factuur en
betalingsbewijs wordt meegezonden naar het A&O Fonds
Grafimediabranche.
•	Bij uitputting van het beschikbare subsidiebudget kan het
A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten
of de voorwaarden en hoogte van de subsidie eenzijdig
wijzigen.
•	De uiterste datum waarop aanvragen over 2020 kunnen
worden ingeleverd, is 31 januari 2021.
• Opleidingen op hbo-niveau en hoger komen voor maximaal
€ 5.000,- in aanmerking voor subsidie.

Procedure

Om subsidie te verkrijgen, moeten de volgende stappen
worden doorlopen:
1.	Vul per opleiding één versie van dit aanvraagformulier
volledig in.
2.	Stuur het ingevulde formulier met een (kopie) factuur en
bewijs van betaling naar subsidies@aenofonds.nl
of per post
Stichting A&O Fonds Grafimediabranche
T.a.v. Projectbureau
		 Boeingavenue 209
1119 PD Schiphol-Rijk
Verzending per e-mail heeft de voorkeur.
3. Het A&O Fonds beoordeelt de aanvraag.
a. 	Bij een positieve beoordeling ontvang je een
bevestiging en wordt de subsidie binnen vier weken
uitbetaald.
b.	Bij een negatieve beoordeling ontvang je een
gemotiveerde afwijzing.

Hoogte subsidie

Voor printmedia opleidingen:
• 40% van het factuurbedrag excl. BTW.
Van 1 mei tot 1 november 2020 is de subsidie 50%.
Voor opleidingen van machineleveranciers:
• 15% van het factuurbedrag excl. BTW.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen
kun je terecht op onze website
www.aenofondsgrafimedia.nl of neem contact
op met het A&O Fonds Grafimediabranche
via subsidies@aenofonds.nl.
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Aanvraagformulier subsidie opleidingen printmedia en machineleveranciers 2020
Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam:
Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Mailadres contactpersoon:
KvK-nummer (Kamer van Koophandel):
IBAN rekeningnummer:
Draagt je bedrijf bij aan het A&O Fonds Grafimedia?

Ja

  Nee

Aansluitnummer bij het Timeos:

Gegevens opleiding
Type opleiding:

Sales en productiemanagement
Vormgeven en webdesign
Druktechnieken en procesoperator
Nabewerkingstechnieken en procesoperator
Technische opleidingen
Taalopleidingen
Overige opleidingen: inleiding social media, leidinggeven, informatiebeveiliging, praktijkopleider
Vink aan welke opleiding van toepassing is.
Naam opleidinginstituut:
Eerste dag opleiding (DD-MM-JJJJ):
Laatste dag opleiding (DD-MM-JJJJ):

Akkoordverklaring

Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:
Naam:
Functie:
Datum (DD-MM-JJJJ):
Plaats:
Ondertekening voor akkoord:

Aanvraagformulier subsidie printmedia opleidingen 2020

Dit formulier inzenden met een kopie van de factuur en betalingsbewijs aan:
Stichting A&O Fonds Grafimediabranche
T.a.v. Projectbureau
Boeingavenue 209
1119 PD Schiphol-Rijk
Gebruik bij voorkeur de e-mail:
subsidies@aenofonds.nl

A&O Fonds Grafimediabranche

Boeingavenue 209 • NL- 1119 PD Schiphol-Rijk
t (0318) 53 91 99

www. ae n ofon dsgra fimedia .n l

