
1. Algemeen

2. Activiteit waarvoor financiering wordt aangevraagd? 
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Aanvraag formulier  
Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

*  In te vullen door het FTBP

Naam van het bedrijf/ organisatie / Aanvrager

Adres 

Telefoon/ Fax/ E-mail

Bedrijfstak /Branche

Eigendomsverhouding

Feasibility Studie

Nummer Handelsregister

CA-Nummer *

 Particulier   

Particulier International

Overheid

 Anders  

%

%

%

%

Contact persoon

Functie

Korte omschrijving van de ondernemingsactiviteiten

Marketing Studie

Brach/ Sub sector Studie

Pilotstudie

Korte termijn training/ cursust

Rechtsvorm



 Anders:
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3. Nadere informatie betreffende de projectactiviteiten

Zo Ja, Welke?

4. Begroting

1. Een nieuwe investering Ja Nee

Tijdelijk managment of specialistische bijstand. Op het gebied  van o.a:

Algemeen managment en organisatie

Verbetering productieproces

Productie aanpassing en renovatie

Exportmarketing

verbetering arbeidsomstandigheden

Activiteit

Beschrijving project activiteit

Korte omschrijving van de ondernemingsactiviteiten

Betreft de voorbereiding van:

Zo Ja, Welke?

2. Een uitbreidinginvestering Ja Nee

Zo Ja, Welke?

3. Een vervangingsinvesterings Ja Nee

Totale begroting (gedetailleerde begroting in bijlage 1) van de technische bijstand 

Gevraagde financiering

Eigen bijdrage

Nadere Omschrijving van de eigen inspanningen

Overige bijdragen
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5: Tijdschema van de te financieren activiteit

Streefdatum voor de aanvraag 

Streefdatum voor de beeindiging

6. Achtergrondinformatie van de aanvrager (persoon/ bedrijf)

( Opleiding, Werkervaring binnen de branche)

t.a.v. de persoon:

( huidig managment, opleiding, werkervaring binnen de branche)

t.a.v. het bedrijf:

7. Heeft uw bedrijf al eerder financiering gevraagd voor dezelfde soort activiteit bij een andere      
     financieringsinstellingen, internationale instelling of organisatie?

Zo ja, bij welke instelling (en):

Ja Nee

In welke periode(n):

Met welk(e) resulta(a)(ten):
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Volledige curriculum vitae (CV) van de aan te trekken deskundige en indien van toepassing referenties het bureau.

9. Bijlagen bij te voegen aan het aanvraag

10. Onderdeel van het aanvraagformulier maken de hierbij volgende ingesloten stukken uit, volgens welk de 
aanvraag ingevuld moet worden:

8. Omvang, aard en budget 

Bij een bestaand bedrijf: Jaarrekeningen van de 2 jaren voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Indien niet aanwezig interne cijfers 
van de afgelopen 2 jaren.

Gedetailleerde begroting van de technische bijstand w.o. prijsofferte van de consultant

Terms Of Reference (TOR)

Pre-feasibility studie (bij aanvragen voor een pilotstudie/feasibility studie)

Documentatie over de training (bij aanvragen voor trainingen)

KKF-uittreksel

Standaard TOR

Standaard Begroting

Paramaribo,

Volledige naam aanvrager

 Digitale handtekening aanvrager

* Dit formulier kunt u, volledig ingevuld inclusief bijlagen mailen naar sec.ftbp@nob.sr
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