Declaratie subsidie

Opleiding Ad-Technische Bedrijfskunde
2019-2021
invullen door ECM:
diploma:

O

datum aanvullingsbrief

ingekomen d.d.:

factuur/betalingsbewijs: O

reactie status 300

boekstuknummer:

maandloonstaat:

status afwijzing (2 . . )

eindstatus:

O

Opmerkingen:

1. Gegevens bedrijf
Naam bedrijf

:

Adres

:

Postcode/plaats

:

Contactpersoon

:

E-mailadres:

:

IBAN:

Telefoonnummer:
Dhr.

voorl.:

naam:

E-mailadres kan gebruikt worden voor correspondentie over deze aanvraag en voor toezending ECM-informatie voor bedrijven

Aantal werknemers* :

* wordt gebruikt voor statistische toepassingen

2. Werknemer/Cursist
Naam cursist

:

E-mailadres

:

E-mailadres kan gebruikt worden voor toezending ECM-informatie speciaal voor werknemers

3. Subsidie-aanvragen (zie achterzijde voor voorwaarden)
1e opleidingsjaar
Inzendtermijn

Vergoeding

Voor 1 maart 2020

Wettelijk collegegeld

Meesturen:

Kopie inschrijvingsbewijs 1e jaar

Kopie recente loonstrook

Factuur of bewijs betaling collegegeld
e

2 opleidingsjaar
Inzendtermijn

Vergoeding

Voor 1 maart 2022

Wettelijk collegegeld

Meesturen:

Kopie diploma

Kopie recente loonstrook

Factuur of bewijs betaling collegegeld

4. Ondertekening
Ondergetekenden verklaren hierbij dat de cursist het opleidingsjaar volledig heeft gevolgd en dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Datum:

Plaats:

Handtekening contactpersoon bedrijf:

Handtekening werknemer:

Hoe gaan wij met uw gegevens om? Lees de privacyverklaring op onze website: www.ecmeubel.nl/privacy

Voorwaarden ECM-subsidieregeling
Opleiding HBO-Ad Technische bedrijfskunde 2019-2021
(Uitsluitend indien deze opleiding gevolgd wordt bij Fontys Hogeschool in Eindhoven of
Hogeschool Windesheim in Zwolle)

Als werkgever of werknemer in de meubelindustrie/
meubileringsbedrijven kunt u gebruik maken van deze
subsidieregeling van het ECM als u voldoet aan
onderstaande voorwaarden.
Algemene voorwaarden
• Werkgever: U betaalt premie aan het
Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie
voor de betrokken werknemer.
• Werknemer: U bent in dienst bij een
bedrijf dat is aangesloten bij het Sociaal
Fonds voor de Meubelindustrie en er wordt
voor u premie afgedragen aan dit fonds.
• De opleiding is relevant voor het bedrijf
en (toekomstige) functie van de
werknemer.
Ingangsdatum
Deze subsidieregeling is van kracht vanaf
1 augustus 2008.
Het aanvragen van de subsidie en de
afhandeling van uw aanvraag
• Gedurende de 2-jarige opleiding ontvangt
u 2x subsidie. ECM stuurt u de
declaratieformulieren toe.
• Zorg dat de formulieren volledig ingevuld
en ondertekend zijn en dat u de volgende
bijlagen meestuurt:
e
1 jaar:
e
• kopie inschrijvingsbewijs1 jaar
• recente loonstrook
• factuur of bewijs van betaling
collegegeld
Stuur u aanvraag voor het eerste jaar in
voor 1 maart 2022
e

2 jaar:
• Kopie diploma
• Recente loonstrook
• Factuur of bewijs van betaling
collegegeld
Stuur u aanvraag voor het tweede jaar in
voor 1 maart 2022.

•

Is uw declaratie volledig en naar waarheid
ingevuld, dan krijgt u het subsidiebedrag

•

binnen 2 maanden op de door u
aangegeven rekening overgemaakt.
Is uw declaratie niet compleet, dan
ontvangt u schriftelijk het verzoek de
ontbrekende gegevens binnen 1 maand na
dagtekening van de brief aan het ECM te
zenden. Mochten wij na deze maand geen
reactie hebben ontvangen, dan vervalt het
recht op subsidie.

De subsidiebedragen:
U ontvangt per jaar de betaalde kosten voor
het collegegeld. De factuur hiervan of het
bewijs van betaling dient meegestuurd te
worden met de subsidie-aanvraag.
Afbreken opleiding
Indien de opleiding afgebroken wordt dient u
dit direct aan het ECM te melden. De periode
na afbreken is niet meer subsidiabel.
Directeur/eigenaar
Directeuren/eigenaren waarvoor geen afdracht
aan het Sociaal Fonds voor de meubelindustrie wordt gedaan komen niet in aanmerking voor deze subsidie, tenzij het een
bedrijf betreft van maximaal 10 medewerkers.
Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet
voorzien, beslist de directie van het ECM.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met
het ECM, Postbus 452, 3440 AL Woerden,
Telefoon: 0348 410468, fax: 0348 421684, e-mail:
subsidie@ecmeubel.nl

