
 

 1/11 Stand: 01-07-2020                     

 

 

Verzoek om financiële steun van een haalbaarheidsstudie 
 

Meer informatie over de toepasselijke subsidievoorwaarden vindt u op de volgende website 

http://taskforce.wiefm.eu/nl/waermegutschein/ 

 

1. Aanvrager 

Naam, adres aanvrager 

 

    
Naam Organisatie      E-mailadres 

    
Straat       website 

    
Postcode Plaats      IBAN rekeningnummer 

Rechtsvorm 

 
 

 
Exacte aanduiding 

 

Gemachtigde ondertekenaar 

  
Achternaam Voornaam 

 

Contactpersoon: 

  
Achternaam Voornaam 

  
E-mailadres Telefoon/Mobiel 

 

  

  

  

   

 

 

  

  

  

http://taskforce.wiefm.eu/nl/waermegutschein/
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2. Beschrijving van het geplande project 

2.1 Titel van het project 

 

2.2 Beschrijving van de uitgangssituatie van het geplande project 

(huidige situatie: bouwsituatie en energiebehoeften, in gebruik zijnde technologieën en 

betrokken partijen) (max. 2.000 tekens). 
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2.3 Beschrijving van het geplande project 

2.3.1 Overzicht. Beschrijf hier het geplande project en geef een uitgebreid overzicht van 

de verschillende aspecten van het project. (max. 2.000 tekens) 
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2.3.2 Beschrijving van het innovatieve karakter van uw project. (concept, technologie, 

betrokken partijen, bijzondere innovatieve kenmerken) (max. 4.000 tekens) 

 
 (vervolg op de volgende pagina) 
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2.3.3 Beschrijvingvan de economische, energie- en klimaateffecten van uw project. 

Houd daarbij rekening met de volgende punten: 

• de toekomstige economische toegevoegde waarde

• gebruik van hernieuwbare energie

• de omvang van de jaarlijkse CO2-reductie

• de hoeveelheid energie die bespaard wordt / de toename van de energie-efficiëntie

De toekomstige economische toegevoegde waarde (max. 1.000 tekens): 

Gebruik van hernieuwbare energie: 

Toelichting: 

 % 
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De omvang van de jaarlijkse CO2-reductie in t/a: 

Toelichting: 

De hoeveelheid energiebesparing /energie -efficiëntie: 

Toelichting: 

 % tCO2/a 

 % 
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2.4 Potentieel voor duurzame warmtevoorziening in de betreffende regio.  

Hoe kunnen de resultaten van uw project worden overgedragen naar andere gebieden, 

andere initiatieven en projecten in de regio? (maximaal 2.000 tekens) 
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2.5 Beschrijving van de adviesactiviteiten in het kader van de haalbaarheidsstudie 

Voeg hier de opstelling van de adviesopdracht voor de externe opdrachtnemer in.
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3 Looptijd en financiering 

 

3.1 Geplande looptijd van de haalbaarheidsstudie (tot 6 maanden) 

 

  
Start project: Einde project: 

 

3.2 Kosten- en financieringsplan 

Kosten externe dienstverlening excl. BTW: 
 

Kosten externe dienstverlening incl. BTW: 
 

  

3.3 Financieringsplan  

We zijn van plan de opdracht te gunnen aan een bedrijf in het buurland. 

  Ja (max. 50 % subsidie) 

  Nee (max. 45 % subsidie) 

 

Aangevraagde subsidie 
 

 

Eigen bijdrage 
 

 

 

4 Akkord verklaring 

 

1. Ik/wij bevestig(en) de juistheid en volledigheid van de gegevens van deze aanvraag. Het is 

mij/ons bekend dat de gegevens die worden genoemd voor het recht om de aanvraag in te 

dienen en voor de bestedingen subsidierechtelijk van belang zijn. 

2. lk/wij verkla(a)r(en) dat bij de uitvoering van het project alle voor het programma relevante 

bepalingen en de subsidiebepalingen voor projectsubsidies in het kader van het 

INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland in acht worden genomen.  

3. lk/wij bevestig(en) dat er geen aanvraag is of wordt gedaan voor subsidie voor dezelfde 

haalbaarheidsstudies bij een ander openbaar programma, noch dat er al aan het bedrijf 

een dergelijke subsidie toegekend is. 
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4. lk/wij verkla(a)r(en) dat wij voor het indienen van de volledige aanvraag niet met de te 

subsidiëren haalbaarheidsonderzoek zijn begonnen. 

5. Het is mij/ons bekend dat de subsidie geheel of gedeeltelijk ook met terugwerkende kracht 

kan worden opgeëist, wanneer deze door onjuiste of onvolledige gegevens verkregen is 

of omdat er niet voldaan is aan de overeengekomen voorwaarden die bij de aanvraag en 

toegekende subsidie horen. Daarnaast word bij het terug te vorderen bedrag een rente 

van 5% boven de basisrente van de ECB per jaar in rekening gebracht. 

6. Hiermee verkla(a)r(en) ik/wij er mee in te stemmen dat de naam van de bij het project 

betrokken ondernemingen c.q. de bij het project betrokken organisaties als 

subsidieontvanger, de naam van het project alsmede het bedrag van de voor het project 

beschikbaar gestelde publieke middelen worden gepubliceerd. 

7. Het is mij/ons bekend dat in het kader van het hele project de grensoverschrijdende 

samenwerking gestimuleerd moet worden. Ik/Wij verkla(a)r(en) ons bereid bij deze 

subsidiemaatregel gresoverschrijdend samen te werken. 

8. Hiermee bevestig(en) ik/wij dat het bij de dienstverlener aan wie de opdracht gegund 

wordt, niet gaat om een partneronderneming of een verbonden onderneming conform EU 

definitie. Ook heeft de aanvrager geen vennootschappelijke of arbeidsrechtelijke relatie 

met de dienstverlener.  

9. I Ik/Wij verkla(a)r(en) dat wij tot aftrek van voorbelasting 

  bevoegd zijn en hiermee bij de uitgaven rekening heeft gehouden. 

  niet bevoegd zijn. 

 

 

 

______________________ 

(Plaats, datum) 

 

______________________ 

(indien beschikbaar 

bedrijfsstempel) 

 

_______________________________ 

(Handtekening en naam in bloklettters van 

bedrijfleider, eigenaar, tekenbevoegde 

vertegenwoordiger 
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