Aanvraagformulier subsidie Groene Energie Afspraak
Online invullen - ondertekenen met eHerkenning

Gegevens van de aanvrager
Naam aanvragende organisatie

Gemeente Coevorden

Rechtsvorm

gemeente

KvK-nummer

01173197

Vestigingsnummer

000013235079

Straat /postbus

Postbus

Huisnummer / postbusnummer

2

Toevoeging huisnummer
Postcode

7740 AA

Plaats

Coevorden

Naam contactpersoon

J. Scholtens

Aanhef

Dhr.

Functie contactpersoon

beleidsmedewerker

Telefoonnummer

(0524) 59 87 19

Telefoonnummer mobiel

(06) 15 41 66 66

E-mailadres

j.scholtens@coevorden.nl

IBAN-bankrekeningnummer

NL 96 BNGH 0285001698

Kunt u de btw op de activiteiten verrekenen, terugvorderen of compenseren? Nee
Heeft de organisatie eerder subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe?

Nee

Over het project
Als in het projectplan de gevraagde gegevens duidelijk zijn beschreven, kunt u volstaan met een korte beschrijving en een
duidelijke paginaverwijzing naar het projectplan.
Naam project

Sportcomplex de Swaneburg - Gasloos

Heeft u over uw project contact gehad met
een beleidsmedewerker van onze
provincie?

Ja

Met wie heeft u contact gehad?

Kamiel Bertels

Projectlocatie (gemeente)

Coevorden

Bezoekadres - huisnummer

Kasteel 1

Bezoekadres - toevoeging huisnummer
Bezoekadres - postcode

7741 GC

Bezoekadres - plaats

Coevorden

Startdatum

15-08-2018

Einddatum

01-01-2020

Thema project

Duurzame energieproductie
Innovatie in relatie met energie
Energiebesparing in de utiliteitsbouw

Projectpartners

Stichting De Swaneburg

Beschrijf kort de aanleiding doelstelling(en)
van het project:

Na verlaging van de inkoop van
energieverbruik door m.n. het aanbrengen
van zonnepanelen en - collectoren is het doel
om De Swaneburg (overdekt zwembad met
sporthal) per 2020 volledig CO2 neutraal te
exploiteren.

Aan welke doelstellingen van de
Energieagenda 2016-2020 levert uw
project een bijdrage?

Reductie van CO2-equivalenten

Mijn project draagt bij aan de reductie van
CO2-equivalenten in Drenthe omdat

In 2017 werd er in het sportcomplex nog
95.181 Nm3 gas gebruikt. Het doel van het
project is om dat in 2020 tot 0 Nm3 gas te
hebben teruggebracht.

Korte, puntsgewijze beschrijving van de
verwachte uit te voeren (belangrijkste)
activiteiten in het kader van het project

- Verbetering isolatie van gebouwen
- Installeren van een aardwarmtesysteem
met warmtepomp. Daarbij wordt dan in de
zomer de overtollige warmte die nu met het
bestaande warmtecollectoren wordt
opgewekt opgeslagen in de aarde.
- Installeren van een zg. drycooler.

Korte, puntsgewijze beschrijving van de
verwachte resultaten

- Gasverbruik van 95.181 Nm3 in 2017
terugbrengen naar 0 Nm3 in 2020.
- Elektriciteitsverbruik zal stijgen van
335.751 kWh in 2017 naar ca. 560.000 kWh
in 2020. Daarvan zal dan ca. 90.000 kWh
geproduceerd worden met de reeds
bestaande zonnecellen.

Vink de minimumvoorwaarde aan, waaraan
uw project voldoet

Warmtenetten: een minimaal vermogen van 0,5 MW of een minimale
warmtelevering dat gelijk staat aan 0,25 miljoen m3 aardgasequivalenten per
jaar
Duurzame energieproductie zijnde: zonne-energie met minimale omvang 0,1
MWp, aardwarmte met minimale omvang 0,2 MW, energie uit biomassa
(pyrolyse/torrefractie/verbranding) met minimale omvang 0,5 MW

Zijn er voor dit project vergunningen
vereist?

Nee

Wat is de verwachting m.b.t. duurzame
energieproductie?

Duurzame warmte productie zal stijgen van
nu ca. 200.000 kWh naar 1.100.000 kWh
per jaar in 2020.

Kosten en subsidie
Lees voor meer informatie ook de 'Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies provincie Drenthe'.
Kosten
U stuurt ons een financieel overzicht van het project waarin in de volgende onderdelen ieder geval zijn opgenomen:
Een begroting van de activiteiten zoals beschreven in het projectplan
Een toelichting op de begroting
Financieringsplan van de kosten van de activiteit
Een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties
of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken

Niet subsidiabele kosten zijn:
Naast de in de regeling vermelde niet-subsidiabele kosten zijn ook de volgende onderdelen uitgesloten: Boetes,
gerechtskosten, kosten voor financiering, debetrente, leges, kosten voor het inhuren van een subsidieadviesbureau of andere
subsidiebemiddelaar, vergoedingen voor de inzet van vrijwilligers, kostenpost onvoorzien én andere kosten die niet
rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit toe te rekenen zijn.
Kosten die betrekking hebben op de activiteiten die buiten de projectperiode zijn uitgevoerd. Een uitzondering hierop zijn de
kosten voor het verkrijgen van de controleverklaring van de accountant.
Geef hier de totale projectkosten op. In de mee te sturen begroting dient u dit verder uit te werken. Voor de te subsidiëren
kosten verwijzen wij u naar artikel 2.4 van de Uitvoeringsregeling subsidie Groene Energie Afspraak
Let op: bedragen invullen in hele euro’s.
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet de begroting verifieerbaar en controleerbaar zijn. Dat wil zeggen dat uit de
begroting moet blijken welke subsidiabele kosten u specifiek voor dit project/deze activiteiten maakt en hoe u deze kosten
hebt berekend. Tevens dient u in de begroting aan te geven hoe de financiering is geborgd!

Totale kosten voortvloeiend uit de projectactiviteiten

500.000

Gevraagd subsidiebedrag

140.000

Is / wordt er gebruik gemaakt van eerdere / andere subsidies aangaande dit projectvoorstel (in
de 3 jaar hieraan
voorafgaand) of zijn hiervoor aanvragen in behandeling?

Nee

Bijlagen
Alle benodigde bijlagen kunt u hieronder digitaal bijvoegen.
Projectplan of activiteitenplan, inclusief tijdplanning, fasering en begroting. Het projectplan wordt
beschouwd als een uitgebreide versie met bijlagen van de informatie die in dit formulier wordt
verstrekt. Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van het projectplanformat dat bij
de algemene formulieren te vinden is.
Een bewijs van bankrekening
Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde
Indien beschikbaar een samenwerkingsverklaring van de samenwerkende partijen (indien van
toepassing)
De-minimisverklaring (indien van toepassing)
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen
Hier kunt u een overige bijlage toevoegen
De oprichtingsakte of de statuten/reglementen van uw organisatie
Een afschrift van de inschrijving in het handelsregister
Een exemplaar van de laatst vastgestelde jaarrekening

In de volgende stap ondertekent u het formulier met eHerkenning. Na het verzenden en ondertekenen van dit formulier krijgt u
een e-mail op uw opgegeven adres. Hier zit een pdf-versie van dit ingevulde formulier bij.
Ik verklaar met het ondertekenen:
bevoegd te zijn om namens de organisatie deze aanvraag te ondertekenen

dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn
bekend te zijn met en me te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de ASV 2017 en
(eventueel) de betreffende subsidieregeling
bereid te zijn alle gewenste informatie aan de subsidieverstrekker te verschaffen en mee te zullen werken aan
controles
Subsidieregister
De provincie Drenthe publiceert alle subsidieverleningen op haar website. Als u subsidie krijgt, worden de volgende gegevens
van u gepubliceerd:
Naam
Plaatsnaam
Naam van het project
Verleend subsidiebedrag

Datum ondertekening

15-08-2018

