Reglement 'Raalte Wil Zon 2'
datum: 20-02-12
versie: 1.0
Dit reglement beschrijft de regels waaraan de deelnemers van 'Raalte Wil Zon 2' zich moeten
houden. Dit reglement is zo opgesteld dat we straks op een goede en transparante wijze de
eindverantwoording naar de Provincie kunnen opstellen.
Maximale subsidie per deelnemer
1. De subsidie van de Provincie Overijssel bedraagt € 0,75 (incl. BTW) per Wp (Wattpiek).
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de totale netto investering.
2. De totale subsidie per deelnemer wordt bepaald op basis van het werkelijk vermogen
(in Wp) van de zonnepanelen die zijn geïnstalleerd.
3. De maximale subsidie is per deelnemer gemaximaliseerd tot het aantal Wp wat bij de
aanmelding is opgegeven maal € 0,75.
4. De deelname kosten (geschat op maximaal € 0,05 per Wp) worden hierop in
mindering gebracht.
Uitkering van de subsidie
5. Het uitkeren van de subsidie zal in twee stappen plaatsvinden. In eerste instantie
ontvangt u 90% van het toegekende subsidiebedrag (na aftrek deelname kosten). Na
afronding van het project ontvangt u de resterende 10%. De reden hiervoor is dat de
penvoerders van 'Raalte Wil Zon' 90% van de subsidie als voorschot hebben
ontvangen, de laatste 10% wordt pas uitgekeerd na verantwoording van de
gemaakte kosten.
6. Om in aanmerking te komen voor de subsidie hebben wij van elke individuele
deelnemer de volgende gegevens nodig:
• Kopie van de getekende offerte voor de aanschaf en installatie van de
zonnepanelen (voor zover nog niet ingediend);
• Kopie van de getekende opdrachtbevestiging voor aanschaf en installatie van
de zonnepanelen;
• een foto met daarop de geïnstalleerde panelen (als bewijsstuk dat de panelen
zijn geplaatst);
• een kopie factuur van de gemaakte kosten voor aanschaf en installatie
zonnepanelen;
• een kopie van een betalingsbewijs (bijv. kopie bankafschrift).
• Een door u en de installateur getekend gereedmeldingsformulier.
7. Na aanlevering van het formulier 'Toekenning Subsidie' ontvangt u 90% van de
subsidie waar u recht op heeft (na aftrek deelname kosten).
8. De overige 10% wordt uitgekeerd zodra de projectgroep 'Raalte Wil Zon' van de
Provincie de laatste 10% van de subsidie heeft ontvangen.
Planning
9. U bent verplicht de verantwoording in te dienen voor 31-12-2012. De voorkeur van de
penvoerders is dat u de verantwoording indient voor 15 augustus 2012, zodat we het
project in het najaar kunnen afronden.

http://raaltewilzon.duurzaamsalland.nl

