Subsidiereglement ‘Energiescans voor ondernemingen’

ART 1. DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT
De stad Mechelen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend. Het Burgemeestersconvenant of Covenant of Mayors is de reguliere beweging met deelname van lokale en
regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie –efficiëntie en het gebruik van
duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20 % CO2 reductiedoelstelling te behalen en te overtreffen tegen 2020.
In het duurzaam energieactieplan worden voor de tertiaire sector verschillende acties
naar voor geschoven. Het huidig reglement voorziet ondersteuning voor energiescans
voor ondernemingen.
ART 2. SUBSIDIEBEDRAG
De stad beschikt over een budget van 300 euro per energiescan, binnen de perken van
de beschikbare budgetten.
ART 3. ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN AANVRAGER
- Het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, is gelegen op Mechels grondgebied. Het gebouw verbruikt op jaarbasis niet meer dan 100.000 kWh elektriciteit.
- De investering mag enkel gebruikt worden voor een energiescan.
- De aanvrager is een onderneming met een vestigingseenheid in Mechelen (het ondernemings- of vestigingseenheidsnummer wordt opgevraagd).
ART 4. ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN DOSSIER


De aanvraag werd volledig en in het Nederlands ingediend.



De aanvrager diende maar één aanvraag in voor deze subsidie in.



Er is maximaal één aanvraag per gebouw.



De aangeleverde factuur dient duidelijk het totale bedrag en de omschrijving van de
energiescan te bevatten.



De energiescan kan niet uitgevoerd worden door de aanvrager zelf. Dit dienen onderscheiden entiteiten te zijn.



De subsidie kan niet hoger zijn dan het totale bedrag van de factuur, verminderd met
andere subsidies (bv. KMO portefeuille).



De aanvrager verklaart zich akkoord in het digitale formulier om alle maatregelen met
een terugverdientijd lager dan 2 jaar uit te voeren.
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ART 5. PROCEDURE
§1 Geïnteresseerde aanvragers vullen een digitaal aanmeldingsformulier in, beschikbaar
op www.mechelen.be/klimaatneutraal
§2 De aanvrager ontvangt binnen de twee weken reactie of de aanvraag aanvaard is.
§3 De aanvrager laat binnen de 2 maanden na goedkeuring van de aanvraag een energiescan uitvoeren.
§4 De aanvrager bezorgt binnen de maand na uitvoer van de energiescan de factuur van
de energiescan via een digitaal formulier, beschikbaar op
www.mechelen.be/klimaatneutraal.
§5 De aanvrager ontvangt binnen de maand reactie of de factuur aanvaard is.

ART. 6. CONTROLEMAATREGELEN EN SANCTIES SUBSIDIES
§1 Controlemaatregelen en sanctie betreffende de vooropgestelde doelstellingen:
De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie bezorgt jaarlijks een overzicht van de toegekende subsidies aan het College van Burgemeester en Schepenen.
§2 Indien op één of andere wijze blijkt dat er fraude werd gepleegd, zullen alle uitgekeerde subsidies van het aanvraagdossier waarin de fraude werd vastgesteld teruggevorderd worden en wordt de aanvrager voor 5 jaar uitgesloten van subsidies.

ART 7. TERMIJNEN
D-14d= indienen aanvraag energiescan door aanvrager
D= goedkeuring aanvraag energiescan door stad Mechelen
D+2 maanden= uitvoering energiescan voor aanvrager
D+3 maanden= aanleveren factuur energiescan door aanvrager
D+4 maanden= goedkeuring factuur en uitbetaling subsidie

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DIT SUBSIDIEREGLEMENT
CBS:

College van Burgemeester en Schepenen
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