Beste ondernemer,
Als gemeente realiseren wij ons dat het moeilijke tijden zijn voor u als ondernemer, daarom
willen wij u een extra ‘steuntje in de rug bieden’ met een nieuwe subsidieregeling voor
corona-noodsteun. Wij willen u langs deze weg graag aan de deadline en de voorwaarden
voor een aanvraag herinneren.
U kunt vanaf 17 januari tot en met 7 februari 2022 uw aanvraag indienen. Wij kennen toe
op basis van datum van binnenkomst. Daarom willen we u erop attenderen om zo snel
mogelijk uw aanvraag in te dienen. U kunt u aanvraag alleen digitaal indienen via de website
van de gemeente.
Er zijn verschillende ondersteuningsmaatregelen waarvoor u een subsidieaanvraag in kunt
dienen. U kunt voor maximaal twee ondersteuningsmaatregelen een subsidie aanvragen.
1. Tegemoetkoming voor verlichting vaste lasten (maximaal 2000 euro)
2. Advies op maat
3. Digitalisering van uw onderneming (maximaal 2000 euro)
4. Veilig open (maximaal 2000 euro)
Checklist voor uw subsidieaanvraag
•

•
•
•
•

E-herkenning, om een subsidieaanvraag te kunnen doen heeft u eHerkenning nodig.
Heeft u nog geen e-herkenning? Vraag die dan zo snel mogelijk aan. Hoe dat werkt
leest u hier. Hier vind u ook een stappenplan en een overzicht van vragen en
antwoorden over eHerkenning.
Jaarrekening of een voorlopige winst-verlies balans van 2019 en 2020
Het Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen van Tribuut met de hoogte van de
onroerende zaakbelasting van 2021.
Bent u geen eigenaar? Dan volstaat een huurovereenkomst voor uw kantoorruimte,
bedrijfsruimte of winkelruimte.
Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring.

Hoe u uw aanvraag kunt indienen kunt u teruglezen
op www.apeldoorn.nl/voorondernemers
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer vragen heeft, ook over de landelijke steunpakketten,
of wellicht een luisterend oor nodig heeft. Op 13 en 20 januari organiseren we spreekuren
voor ondernemers door ondernemers.
U kunt er terecht voor praktische hulp, handige tips én een luisterend oor. Er is veel
aandacht voor ondersteuning met betrekking tot het landelijke en lokale corona
steunpakket.

Wanneer en waar?
13 januari - 09.00 uur tot 12.00 uur
20 januari - 09.00 uur - tot 12.00 uur
Locatie: Ondernemershuis, Vlijtseweg 144 7317 AK Apeldoorn.
Aanmelden: Stuur een e-mail naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl om u aan te melden
voor het spreekuur ‘ondernemen in coronatijd’. Vermeld uw naam, voorkeursdatum en
voorkeurstijdstip. U ontvangt een afspraakbevestiging.
Houdt u aan de coronarichtlijnen tijdens uw bezoek.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben met
betrekking tot deze subsidie dan kunt u contact opnemen met
bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl
Met vriendelijke groet,

A.M. de Vries
Hoofd afdeling Vitaal Ondernemend Apeldoorn

*Er is een aparte subsidieregeling specifiek gericht op (kleine) culturele ondernemers: Coronanoodsteun voor ondernemers in Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn

