
Datum: dd/mm/yyyy

ALGEMENE GEGEVENS

Aanvrager

Adres

Postcode + plaats

Contactpersoon

Mailadres

Telefoon

Startdatum Einddatum

GEEF EEN KERNACHTIGE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECTVOORSTEL: IDEE, DOEL, AMBITIE

AAN WELK ENERGIETRANSITIEPAD DRAAGT DIT PROJECTVOORSTEL BIJ? (kruis aan en licht toe)

o Verduurzaming gebouwde omgeving/warmtetransitie

o Duurzame mobiliteit

o Industrie

o Opwekking van hernieuwbare energie

Toelichting

FINANCIERING

Wat is de totale projectwaarde die voorzien wordt? bedrag in €

Welk bedrag is reeds beschikbaar gesteld door partners? bedrag in €

Welk bedrag wordt gevraagd van SZPB? bedrag in €

Toelichting totaal aan bedragen/uren, beschikbaar gesteld door alliantiepartners

Zitten er bijlages bij deze projectaanvraag? Noteer hieronder de namen van de betreffende bestanden:

Welke partijen werken samen in dit project

In welke gemeente(s) vindt het project plaats
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AANVRAAGFORMULIER 
Aanvraag investeringsbudget 



      Aanvraag investeringsbudget

EINDRESULTATEN - DELIVERABLES

Aan het einde van dit project zijn de volgende resultaten behaald:

PLANNING

Planning op hoofdlijnen, belangrijkste tussentijdse mijlpalen:
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      Aanvraag investeringsbudget

LICHT TOE HOE HET PROJECTVOORSTEL INVULLING GEEFT AAN ONDERSTAANDE CRITERIA:            CONCLUSIE TASKFORCE

1. Versnelling energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland

Toelichting

2. Gedragen door provincie, gemeente en netbeheerder

Toelichting

3. Ontwikkeling van reproduceerbare kennis

Toelichting

4. Maatschappelijk karakter dat samenwerking tussen meerdere organisaties bevordert

Toelichting

5. Vernieuwende business-case voor Zeeland en netwerkbedrijf DNWG

Toelichting
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      Aanvraag investeringsbudget

Onderstaande blokken in te vullen door Taskforce Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

ADVIES TASKFORCE AAN BESTUUR:

AKKOORD STICHTINGSBESTUUR OP PROJECTVOORSTEL:  o ja  o nee
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U kunt het volledig ingevulde formulier per mail sturen naar uw contactpersoon werkzaam bij een van de volgende partijen: 
Provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten of Stedin Groep/Enduris.
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