Format Projectplan subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie ZuidHolland 2017
1. Korte omschrijving initiatief
Denk aan: hoelang bestaat het initiatief? In welke regio/gemeente wordt gewerkt?
Maar ook: wie financiert mee en waarom?
2. Doel en doelgroep
Bijvoorbeeld: alle daken van gemeente … gebruiken voor opwekken van zonne-energie.
Alle inwoners van de omliggende postcodes kunnen meedoen.
Of: Verduurzamen van sportvereniging/isoleren verenigingsgebouw. Alle leden worden
actief uitgenodigd om deel te nemen.
3. Waar staan we nu? Wat hebben we al bereikt?
Bijvoorbeeld: al twee jaar in gesprek met gemeente (resultaat: …..). Of: draagvlak
verworven voor windturbine in onze gemeente. Of: alle leden zijn enthousiast over
energiebesparing.
4. Initiatiefnemers, partners, betrokkenheid omwonenden
Korte omschrijving van de initiatiefnemers en/of partners die waarde toevoegen aan het
project. Denk bij partners bijvoorbeeld aan de gemeente die helpt door communicatie te
ondersteunen en door vergaderruimte/dak voor zonnepanelen ter beschikking te stellen.
Of een koepelcoöperatie die kennis levert. Of: een adviesbureau dat tegen verlaagd
tarief adviseert.
Hier ook toelichten hoe de omgeving/inwoners bij het project betrokken worden en hoe
zij profijt hebben van de opbrengsten van het project.
5. Plan van aanpak, omschrijving subsidiabele activiteiten
Hier een globale omschrijving van het project en de verschillende fasen opnemen.
Verder toelichten op welk deel/fase van het project de aanvraag betrekking heeft, welke
activiteiten daarbij horen en voor welke activiteiten subsidie wordt gevraagd.
Bijvoorbeeld:
a. Voorbereiding (vinden geschikt dak, vinden van partners, oprichten rechtsvorm)
b. Projectvoorbereiding en ontwikkeling (vergunningen, onderzoeken, sluiten
overeenkomsten etc)
c. Ledenwerving, communicatie (website, flyers, bijeenkomsten, filmmateriaal etc)
d. Organisatieopbouw (financiële verantwoording, bestuur, ledenvergaderingen etc.)
e. Globale planning van het proces
Zie ook artikel 5 en 6 van de subsidieregeling.
6. Hoe draagt het project bij aan de provinciale beleidsdoelstellingen?
Korte omschrijving van hoe het project helpt om de doelstellingen van de provincie op
het vlak van energietransitie te realiseren.
Bijvoorbeeld: dit project draagt bij aan de CO2-vermindering door duurzame energie op
te wekken/huizen te isoleren of op een andere manier energie te besparen. Dat doen wij
gezamenlijk met meerdere maatschappelijke partijen en daarmee sluiten wij aan bij de
doelstellingen uit het hoofdstuk "Samen aan de slag" uit de energieagenda van de
provincie Zuid-Holland.
7. Businesscase
Hoeveel wordt in totaal geïnvesteerd? Als dat niet bekend is (omdat het bijvoorbeeld om
huis aan huis acties voor isolatie gaat) dan een indicatie van deelnemers en
verwachting.

Wanneer hebben de leden hun investering (als van toepassing) terug? Wat gebeurt er
met de eventuele winst? Wordt die bijvoorbeeld aangewend voor andere duurzame
doelen of naar rato uitgekeerd aan de leden van een coöperatie?
8. Kosten en financiering
Wat zijn de kosten van het project, hoe worden die gefinancierd en waarom is subsidie
nodig om dit project te laten slagen?
Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken in een fase waarin nog geen zekerheid is over het
welslagen van het project en waardoor het investeringsrisico nog te hoog is voor een
bank of de leden.
9. Begroting, zie link.

NB: Dit format is een handreiking en kan door de gebruiker worden aangepast aan de
specifieke situatie.
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