Het ESF investeert in
jouw toekomst en is
medefinancier van deze activiteit

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011
Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O Fonds
Grafimediabranche zijn geselecteerd.
Dit document bestaat uit vier delen:
- Algemene informatie en voorwaarden
- Procedure;
- Aanvraagformulier;
- toelichting op aanvraagformulier.

Voorwaarden voor subsidie
De volgende voorwaarden zijn daarop van toepassing:
 De opleidingscatalogus met subsidiabele opleidingscategorieën staat vermeld op de
internetsite www.aenofondsgrafimedia.nl . Valt de opleiding niet onder een van deze
categorieën, dan komt de opleiding niet in aanmerking voor subsidie;
 Het opleidingsniveau van de deelnemer(s) mag maximaal MBO-4 niveau zijn.
 De uitvoeringsperiode van de subsidieregeling ESF 2010 loopt tot 1 augustus 2011. De
uitvoering van de opleiding dient (deels) binnen deze periode te vallen.
 Bij uitputting van het beschikbare subsidiebudget kan het A&O Fonds Grafimediabranche
de regeling eerder sluiten.
 De uiterste datum waarop aanvragen kunnen worden ingeleverd is 31 augustus 2011.
 Zonder de benodigde bijlagen wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen!

Procedure
Om de subsidie te verkrijgen moeten de volgende stappen worden doorlopen:
1) Vul per opleiding één versie van dit aanvraagformulier volledig in;
2) Verzamel het gevraagde bewijsmateriaal;
3) Stuur het ingevulde formulier inclusief bijlagen naar:
Stichting A&O Fonds Grafimediabranche
T.a.v. ESF Projectbureau
Postbus 538
3900 AM VEENENDAAL
4) Het A&O Fonds beoordeelt uw aanvraag.
a. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een definitieve beschikking en wordt de
subsidie in de vorm van een voorschot aan u uitbetaald.
b. Bij een negatieve beoordeling ontvangt u een gemotiveerde afwijzing.
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Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op onze website
www.aenofondsgrafimedia.nl of contact opnemen met het ESF Projectbureau (email:
esfprojectbureau@aenofonds.nl ).
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Aanvraagformulier subsidie ESF 2010-2011
Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam:
Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Mailadres contactpersoon:
Nummer Kamer van Koophandel:
Bankrekeningnummer:

xxx.xx.xx.xxx

Bent u lid van het KVGO, NDP of VRN?

Ja

/ Nee

Is uw bedrijf werkzaam in de grafimediabranche?

Ja

/ Nee

Wanneer uw bedrijf niet werkzaam is in de grafimediabranche,
is uw afdeling dat wel?
Ja

/ Nee

Gegevens opleiding
Naam opleiding:
Eerste dag opleiding:

DD-MM-JJJJ

Laatste dag opleiding: DD-MM-JJJJ

(Als data buiten de periode januari - augustus 2011 vallen, dan moet specificatie van
opleidingsdata worden meegestuurd!)
Opleidingsinstituut:

Kenniscentrum GOC
VTL
ROC Midden Nederland (EVC)
Stivako
Broekhuis
NCOI
Schouten & Nelissen
Anders, nl.:
(Stuur in dit geval het ‘Formulier ander opleidingsinstituut’ als
bijlage mee)

Aantal deelnemers:
Stuur een kopie van de factu(u)r(en) en een kopie van het betalingsbewijs(zen) mee!
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Gegevens deelnemers
BSN of
Sofinummer

Achternaam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Geslacht

GeboorteDatum
(DD-MMJJJJ)

Stuur per deelnemer een kopie van een Identiteitsbewijs mee (paspoort of identiteitskaart)!
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Bijlagen
Geef aan welke onderbouwende documenten bij de aanvraag zijn bijgevoegd en uit hoeveel
pagina’s:
aantal:

kopie(en) van de factu(u)r(en)

aantal:

kopie(en) van het betalingsbewijs(zen) van de factu(u)r(en)

aantal:

per deelnemer een geldig certificaat of bewijs van deelname (zie
toelichting bijlagen)

aantal:

specificatie van cursusdata

aantal:

kopie(en) van identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)

aantal:

‘Formulier ander opleidingsinstituut’ (indien van toepassing)

Akkoordverklaring
Ondergetekende verklaart:
- het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
- het deel van de kosten dat niet wordt gesubsidieerd door ESF, ingebracht moet worden als
cofinanciering van het project;
- toestemming te verlenen voor het gebruik van de gegevens voor ESF-doeleinden;
- dat voor de gedeclareerde kosten geen gebruik wordt gemaakt van andere subsidie- en/of
fiscale mogelijkheden;
- dat de ESF-deelnemers geen opleidingsniveau hebben dat hoger is dan MBO niveau 4;
- dat als (een of meer van) de ESF-deelnemer(s) uit dienst gaat, voor de studiekosten van de
opleiding uit deze aanvraag geen terugbetaling(en) worden ontvangen;
- dat er sprake is van een dienstverband tussen de werkgever en ESF-deelnemers ten tijde van de
opleiding.
- de ESF-documentatie tot en met 31 december 2020 te bewaren;
- toestemming te verlenen voor een (steekproefsgewijze) controle door een accountant of het
Agentschap SZW op verzoek van de Stichting A&O Fonds Grafimediabranche.
Naam tekeningsbevoegd persoon:
Functie:
Datum:

DD-MM-JJJJ

Plaats:
Ondertekening voor akkoord:
_______________________________________________
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Toelichting aanvraagformulier subsidie ESF 2010-2011
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van het aanvraagformulier.

Gegevens bedrijf
 Vul hier alle gegevens van uw bedrijf en de contactpersoon binnen uw bedrijf in.
 Vul ook in of u lid bent van het KVGO, de NDP of de VRN. Als u lid bent van een van deze


organisaties ontvangt u 35% ESF-subsidie. Als u geen lid bent 30%.
Vergeet ook niet uw KvK- en bankrekeningnummer in te vullen.

Gegevens opleiding
 De opleidingscatalogus met subsidiabele opleidingscategorieën staat vermeld op de internetsite

www.aenofondsgrafimedia.nl . Valt de opleiding niet onder een van deze categorieën, dan komt
de opleiding niet in aanmerking voor subsidie.



Vink aan welke opleidingsinstituut de opleiding heeft uitgevoerd.



Als een ander opleidingsinstituut is gekozen dan één van de genoemde instituten komt de
opleiding nog steeds voor subsidie in aanmerking. Het bedrag dat aan subsidie wordt uitgekeerd
zal echter niet hoger zijn dan bij een van de standaard opleidingsinstituten het geval zou zijn.
In dit geval moet het ‘Formulier ander opleidingsinstituut’ worden ingevuld, waarmee
gemotiveerd wordt waarom de prijs/ prestatieverhouding vergelijkbaar is met de aanbieders
welke in de catalogus staan vermeld.



Bijlage: stuur per opleiding de volgende documenten mee:
- een kopie van de factuur;
- per factuur een kopie van het betalingsbewijs:
o kopie van bankafschrift
o bij batchbetaling: 1) kopie van bankafschrift, 2) laatste pagina van de batch en 3)
pagina van batch waarop de post voorkomt;
- kopie bewijs van deelname, certificaat, cijferlijst (document waaruit blijkt dat de gehele
opleiding of delen daarvan zijn afgerond).

Gegevens deelnemer
 Vul hier alle gegevens van de deelnemer(s) in;
 Bijlage: stuur per deelnemer een leesbare kopie van een identiteitsbewijs mee (paspoort of


identiteitskaart). Let op: geen rijbewijs! Op het ID-bewijs moet het BSN/sofinummer van de
deelnemer vermeld staan. Oude exemplaren worden hierom niet geaccepteerd.
De ESF-deelnemers mogen maximaal tot en met MBO niveau 4 zijn opgeleid; vul op het
formulier het bij aanvang van de cursus hoogst genoten opleidingsniveau van de deelnemer in.
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Zie voor informatie over het niveau onderstaande tabel :
Niveau 0
Basisonderwijs t/m enkele jaren (afgebroken) vervolgonderwijs
Niveau 1
LBO/lts/vmbo/mavo afgerond/havo of vwo niet afgerond/
mbo –niveau 1 assistent-opleidingen (BBL nivau)
Niveau 2
havo en vwo succesvol afgerond + mbo opleiding niveau 2
basisberoepsopleiding succesvol afgerond
Niveau 3
mbo-opleiding niveau 3 - vakopleidingen (GOC, VAPRO, etc.)
Niveau 4
mbo-opleiding niveau 4 – opleiding middenkader/specialist
Niveau 5
hbo of hoger

Bijlagen




Geef hier aan welke bijlagen u meestuurt en uit hoeveel pagina’s de betreffende bijlagen
bestaan. Alleen goed leesbare kopieën kunnen worden geaccepteerd.
Als u de opleiding volgt bij het Kenniscentrum GOC, VTL of ROC Midden Nederland hoeft u de
bewijs van deelname niet aan te leveren. Dit stuurt de opleider rechtstreeks naar ons toe!

Akkoordverklaring


Lees de verklaring goed door, vul de gevraagde gegevens in en onderteken het formulier.

Let op: Indien u voor een medewerker subsidie heeft ontvangen is het volgens het Agentschap niet
mogelijk om bij uitdiensttreding de opleidingskosten bij deze medewerker terug te vorderen.
EVC-trajecten
Ook EVC-trajecten komen in aanmerking voor subsidie. Voor informatie over de werkwijze hiervan kunt
u contact opnemen met ESF-projectbureau van het A&O Fonds Grafimediabranche.
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