Algemene Voorwaarden SMB Investeringsfonds

A. Hoogte van de bijdrage
De bijdrage uit het SMB Investeringsfonds zoals genoemd in de toekenningsbrief betreft een
maximale bijdrage en is gerelateerd aan de voor een bijdrage in aanmerking komende kosten zoals
genoemd in de toekenningsbrief. BTW over de investeringskosten komt niet in aanmerking voor een
bijdrage.
Deze bijdrage wordt éénmalig toegekend op basis van de beoordeelde definitieve aanvraag.
Wijzigingsverzoeken (inhoudelijk of financieel) gedurende de uitvoering van het project worden niet in
behandeling genomen.
B. Verantwoordelijkheid aanvrager
De aanvrager is verantwoordelijk voor een volledige en juiste aanlevering van een definitieve
aanvraag en eindafrekening. Op de website staan diverse voorbeelden en instrumenten die een
aanvrager hiervoor kan gebruiken. Onvolledige aanvragen of eindafrekeningen worden niet in
behandeling genomen. Indien de aanvrager naar het oordeel van het bestuur nalatig is geweest
waardoor de beoordeling en afwikkeling van een definitieve aanvraag en/of eindafrekening tot
aantoonbaar extra inzet leidt van het operationeel management, dan kan het bestuur besluiten om
deze extra kosten in rekening te brengen bij de aanvrager of de SMB bijdrage naar rato te verlagen.
C. Voortgangsbewaking
In principe wordt van u geen voortgangsrapport gevraagd gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden. Wel kan de stichting SMB, indien daar aanleiding toe is, de voortgang toetsen.
D. Einddeclaratie
1. De einddeclaratie dient binnen acht weken na afronding van de werkzaamheden te worden
ingediend bij het projectmanagement SMB Investeringsfonds. Deze eindafrekening dient
vergezeld te gaan van:





Een inhoudelijke toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden;
Minimaal één digitale foto waarop de uitgevoerde werkzaamheden duidelijk te zien zijn.
Een overzicht van gemaakte kosten, onderbouwd met facturen en betaalbewijzen (bijv.
rekeningafschriften);
Een nadere onderbouwing / toelichting waaruit blijkt dat de SMB-bijdrage ten goede komt aan
de gebruiker van het pand;

Alle kosten dienen onderbouwd te worden met betaalbewijzen. Indien betaalbewijzen ontbreken,
zijn de kosten niet subsidiabel;
Ten behoeve van het opstellen van uw einddeclaratie kunt u gebruik maken van het format
factuurlisting einddeclaratie dat wij op onze website beschikbaar hebben gesteld, zie
www.smbeindhoven.nl/downloads.

2. Het projectmanagement SMB Investeringsfonds beoordeelt de eindafrekening. Indien daar
aanleiding toe is, wordt door het projectmanagement dan wel iemand die daartoe wordt
aangewezen, een controle ter plaatse uitgevoerd om de juistheid van facturen en werkzaamheden
te beoordelen.
3. Het bestuur van het SMB Investeringsfonds behoudt zich het recht voor om foto’s en eventueel
ander beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden van het SMB Investeringsfonds.

E. Uitbetaling bijdrage
1. Na beoordeling en eventuele controle wordt de bijdrage vastgesteld in de bestuursvergadering
van het SMB Investeringsfonds.
2. Uitbetaling van de bijdrage vindt in principe achteraf plaats.

F. Instandhouding
In beginsel bent u gehouden aan de voorwaarde uw bedrijfsactiviteiten gedurende drie jaar voort te
zetten op de huidige locatie. In het geval u eigenaar bent, dient u de bedrijfsruimte minimaal drie jaar
voor bedrijfsactiviteiten beschikbaar te houden.

