ENERGIEPACK
INVESTERINGSSTEUN

VOOR KMO'S EN NON-PROFITS IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

AANVRAAGDOSSIER
2019

Om in aanmerking te komen voor steun moet het volledig ingevulde en ondertekende
kandidatuurdossier uiterlijk op 31 december ingediend zijn.
Door middel van een aangetekende zending, gericht aan:
Leefmilieu Brussel – Energiepack
Thurn en Taxis-site
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel
Of via e-mail naar energiepack@leefmilieu.brussels

Voor meer informatie over het Energiepack kunt u terecht op de website van Leefmilieu Brussel:
www.leefmilieu.brussels.

Bijlagen die bij dit aanvraagformulier moeten worden gevoegd:









Wanneer het een eerste subsidieaanvraag betreft bij Leefmilieu Brussel of bij verandering van rekeningnummer,
een bankattest dat bevestigt dat het rekeningnummer toebehoort aan de houder.
Een quickscan van de coach van de partnerfederatie: Bruxeo, Comeos, Santhea of UCM
Een verklarende nota
Eventueel audit, technische documentatie en installatieschema
Een kopie van de gedetailleerde, door de aannemer (in naam van de aanvrager) ondertekende prijsopgave voor
de werken waarvoor de aanvraag wordt ingediend
Voor werken die de goedkeuring van de mede-eigendom vereisen, de vergadernotulen met daarin het type, de
reden voor en de goedkeuring van de uitgave
In het geval van een gezamenlijke aankoop, een tabel met de aandeelsverhouding waarop de uitgave betrekking
heeft
Het "de-minimis"-formulier

Het formulier moet volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn door de aanvrager en mede-ondertekend door
de energieadviseur (coach) die de partnerfederatie vertegenwoordigt, op straffe van onontvankelijkheid.
Is uw dossier onvolledig, dan wordt u dat via een bericht gemeld (wat zorgt voor een langere verwerkingstijd).
Voor aanvragen die ontvankelijk zijn, ontvangt de aanvrager een steunbelofte van Leefmilieu Brussel.

Betaling:
Om ontvankelijk te zijn, moet de betalingsaanvraag binnen een termijn van 4 maanden na de werken (datum van de
saldofactuur), binnen een termijn van 18 maanden na kennisgeving van de steuntoezegging en uiterlijk op 31
december 2023 worden ingediend.
Bijlagen die bij de betalingsaanvraag moeten worden gevoegd:




Een kopie van de gedetailleerde facturen (met dezelfde posten en gegevens als in de vooraf opgestelde
prijsopgave)
De betalingsbewijzen (volledige overeenkomstige bankuittreksels)
Foto's van de uitgevoerde installaties die een totaalbeeld geven
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ADMINISTRATIEF GEDEELTE
1. Statuut van de aanvrager
 Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 Internationale vereniging zonder winstoogmerk (ivzw)
 Onderneming bvba
 Onderneming nv
 Onderneming cvba
 Natuurlijke persoon
 Stichting van openbaar nut
 Andere
2. Ondernemingsnummer: …………………………………………………
3. Aantal werknemers - aantal VTE's (voltijdsequivalenten):
Non-profit:

 kleine structuur (< 50 VTE's)  middelgrote of grote structuur (≥ 50 VTE's)

Commercieel:  kleine structuur (< 50 VTE's)  middelgrote structuur (<250 VTE's)
Ter herinnering: voor de commerciële sector moet het aantal VTE's strikt genomen minder dan 250 bedragen om in
aanmerking te komen
4. Btw-plichtig  Ja  Nee  Gedeeltelijk
5. Gegevens van de aanvrager
Naam van de organisatie: ..........................................................................................................................
Straat: ........................................................................................................................................................
Nr.: .............................................................................................................................................................
Postcode:……………………………………………….....Gemeente: …………………………………………………………………..…..
Tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: .......................................................................................................................................................

6. Projectverantwoordelijke
Aanspreking: ………..…….. Naam: ………………………..……….......................

Voornaam:……………………………

Functie: ......................................................................................................................................................
Tel.: ……………………………………… Gsm: .........................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
7. Nummer van de rekening waarop de steun kan worden gestort (IBAN): BE……………………………………
8. Rekeninghouder: ..................................................................................................................................
9. Totaalbedrag van de gevraagde steun: € ….……………….……………………
10. Investeringsjaar: …………………..
11. Partnerfederatie:
 Bruxeo  Comeos Santhea  UCM
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BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
1. Naam van het project - aansluitend bij de activiteit
..................................................................................................................................................

2. Gegevens van het gebouw waarop de werken betrekking hebben
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Nr.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Postcode:………………………………………………... Gemeente: …………………………………………………………………….…
Bouwjaar: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….
3. Werken die in aanmerking komen
Controleer voor elke aanvraag in de voorwaardengids of uw werken in aanmerking komen voor steun.

4. Beschrijving van het project (huidige en geplande situatie om het energiebesparingsresultaat te bereiken)

a) Voor de werken:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

b) Algemene beschrijving van het project:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

c) Details van de in aanmerking komende posten van de prijsopgave waarvoor investeringssteun wordt
aangevraagd (met verwijzing naar de vooraf opgestelde prijsopgave):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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5. Verantwoording van het gevraagde steunbedrag (in te vullen door de partnerfederatie)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

o

Kosten die in aanmerking komen:
€ …….……………….……….…….  excl. btw (als btw-plichtig)  alle taksen inbegrepen (indien niet)

Geraamd totaalbedrag (berekend op het factuurbedrag, met toepassing van het toegekende percentage)
o
o

Bedrag x 40% (aanvrager < 50 VTE's) : € …….……………….……….…………
Bedrag x 30% (aanvrager ≥ 50 VTE's) : € …….……………….……….…….…..

6. Duur van de werken
Begindatum: .............................................................................................................................
Geplande einddatum: ……………………………………………………………………………………………………………
Verplichte verklaringen

Ik, ondergetekende …
 verklaar op erewoord ik de voorwaardengids voor de gevraagde steun heb gelezen en aanvaard
 verklaar op erewoord dat alle ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt en geef de bevoegde
administratie toestemming om deze informatie zo nodig ter plaatse te komen controleren.
 verklaar dat ik ermee instem om, in voorkomend geval, het bedrag van de ten onrechte ontvangen premie(s)
terug te betalen.

Datum:……………………………………. (dd/mm/jjjj)

Datum:……………………………………. (dd/mm/jjjj)

Handtekening aanvrager:

Handtekening coach:

Stempel van de federatie die het project begeleidt

Bescherming van persoonsgegevens:
Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om uw steunaanvraag te kunnen behandelen. Ze worden tevens verwerkt voor
statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Ze worden bewaard voor een periode van 10 jaar
vanaf de datum van indiening van uw aanvraag.
U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het formulier).
U kunt eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels) en, indien nodig, een klacht
indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
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