Aanvragen SLLE projecten
Aanvragen voor een uitkering door de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven dienen te
beschrijven:
1a) Hoofdaanvrager/penvoerder
Vermeld naam aanvrager, contactgegevens
aanvragen staan open voor:
(i)
natuurlijke personen die hun feitelijke woon- en verblijfplaats hebben in de Luchthaven
Eindhoven regio (de 20 Ke contour); de aanvrager moet contactpersoon zijn namens een
groep van betrokkenen
(ii)
gemeenten (de publiekrechtelijke rechtspersonen) waarvan het grondgebied is gelegen
in de Luchthaven Eindhoven regio en
(iii)
private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen actief in de Luchthaven
Eindhoven regio
1b) Indien van toepassing: mede aanvragers
Vermeld naam mede-aanvrager, contactgegevens
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Titel project
Onder deze titel zal de aanvraag geadministreerd worden
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Beschrijving van het gebiedsgericht project:
a) Over welk leefbaarheidsprobleem gaat de aanvraag?
Het begrip leefbaarheid wordt door de Stichting ruim opgevat. Essentieel is dat het moet gaan om
een milieu-gerelateerd probleem. Echter aanvragen die gaan over isolatiemaatregelen,
waardevermindering en/of nadeelcompensatie worden niet in behandeling genomen.

b) Over welk gebied gaat het?
Eis is dat het om een gebiedsgericht project gaat binnen de Luchthaven Eindhoven regio. Dit
gebied is afgebakend door de zogenaamde 20 Ke contour. Ga naar http://webtrak5.bksv.com/ein
Klik vervolgens linksonder op het tabblad Contouren en selecteer 20Ke contour.
c) Aantal bewoners dat bovengemiddeld overlast ervaart door het probleem (dit mag worden
geschat).
Kenmerk van een gebiedsgericht project is dat het gaat om een leefbaarheidsprobleem waardoor
omwonenden overlast ervaren. Geef aan hoeveel bewoners het voorstel ondersteunt.

d) Beoogde oplossing van het probleem
Beschrijf kort hoe de overlast verminderd of verholpen wordt.
Essentieel is dat het resultaat van het project meetbaar is, een nulmeting is daarbij vereist. Bij
projecten van één jaar of langer wordt er een volgbare planning verwacht.
e) Globale tijdfasering
Beschrijf het einddoel van het project en eventuele tussenresultaten; Vermeld ook de beoogde
startdatum en projectduur en verwachte einddatum.
Bij projecten van één jaar of langer wordt een halfjaarlijkse tussenrapportage van het project
verwacht.
f) Projectuitvoerders
Welke partijen zijn betrokken bij het uitvoeren van het project
SLLE projecten mogen deels worden uitbesteed aan mede-aanvragers. Deze partijen dienen
onder 1b) als mede-aanvragers benoemd te worden. Hoe komt de samenwerking tussen de
verschillende projectuitvoerders tot stand.
g) Is er sprake van intellectueel eigendom dat tijdens het project wordt verworven.
Indien er sprake is van gegevens, producten of diensten die ontwikkeld worden tijdens het project
is er mogelijk sprake van eigendomsrecht. Beschrijf hier hoe dit geregeld wordt.
SLLE is een uit publieke middelen gefinancierde stichting; daarom moeten de resultaten ook te
allen tijde publiek toegankelijk zijn
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Totale projectbegroting
Gevraagd wordt om een gedetailleerde begroting, inclusief eventueel benodigde voorschotten.
Wanneer er sprake is van cofinanciering dient hier het gehele projectbudget beschreven te
worden, niet alleen de besteding van aangevraagde de SLLE middelen. Vermeld expliciet hoeveel
elke partij bijdraagt aan de kosten. Motiveer kort elke post in de begroting
Gevraagd wordt om per periode en per aanvrager de eigen bijdrage en de gevraagde SLLE
uitkering gedetailleerd weer te geven:
- Benodigde investeringen.
- Kosten per tijdvak; de definitie van tijdvak hangt af van de volgbare planning.
- In het geval van cofinanciering: waarom is het aangevraagde SLLE budget onmisbaar voor het
realiseren van de doelstelling?
- Bijdragen van elke financier.
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Slotopmerking
De Stichting biedt de kans aan aanvragers om mondeling hun aanvraag toe te lichten.
Aanvragen kunnen elektronisch worden ingediend via emailadres: info@samenopdehoogte.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website http://samenopdehoogte.nl/stichtingleefbaarheid

