Werkwijze Energie Samen
Praktische ondersteuning lokale duurzame energie-initiatieven
Energie Samen is de landelijke koepel en brancheorganisatie van Nederlandse
energiecoöperaties. Een van de doelen van Energie Samen is het ondersteunen van haar
leden bij projectontwikkeling. Deze ondersteuning kan worden aangevraagd voor de
gehele duur van het proces: van de initiatieffase tot en met de realisatie van coöperatieve
hernieuwbare energieprojecten, zoals windparken en zonneweides.
Ook andere duurzame, coöperatieve projecten zoals voor warmte of mobiliteit komen voor
ondersteuning in aanmerking, mits er een rendabele, financierbare exploitatie mogelijk is.
Het is de bedoeling dat de lokale coöperatie in dit proces versterkt wordt; kennis wordt
overgedragen en opgebouwd.
Projectbegeleiding
Leden van Energie Samen kunnen hulp van een professionele projectleider aanvragen via het
bedrijfsbureau van Energie Samen. Deze projectleiders zijn voor elke fase van de
projectontwikkeling in te zetten. De kosten voor projectbegeleiding zijn € 65 per uur, op
basis van nacalculatie met een afgesproken budget. Tijdens de uitvoering kunnen afspraken
worden bijgesteld naar behoefte.
Start

•
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Toelichting project, initiatiefnemers
Initiële beoordeling haalbaarheid

Go à Toewijzing projectleider voor intake
Intake

•
•
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Vraagstelling
Afspraken taken, rolverdeling, budget
Globale business case & Plan van aanpak

Go à Uitvoering
Uitvoering

•
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Uitvoering volgens afspraken PvA
Per fase evaluatie afspraken en business case

Go / No go (in overleg)
Oplevering of
Financial close

•
•

Evaluatie
Afspraken afronding

Voorfinanciering projectbegeleiding op no cure no pay-basis
Zo nodig kan Energie Samen de projectbegeleiding voorfinancieren op basis van no cure no
pay. Uren voor projectbegeleiding worden door Energie Samen voorgefinancierd vanuit een
ontwikkelingsfonds en de leden van Energie Samen. Energie Samen heeft hiervoor onder
REScoopNL een financiële bijdrage ontvangen van Stichting Doen.
Ontwikkelfonds voor Coöperaties
In de toekomst kunnen de kosten die gemaakt worden in de voorfase van projecten worden
voorgefinancierd vanuit het landelijke Ontwikkelfonds voor Coöperaties. Dit fonds is nog niet
operationeel. Naar verwachting eind 2019. Voorbereidingskosten vormen maar 5% van
totale projectkosten, maar zijn het moeilijkst te financieren, daarom zijn deze fondsen
cruciaal voor het slagen van coöperatieve projecten, naast eigen middelen van de
coöperatie.
Werkwijze voorfinanciering
- Kosten voor projectbegeleiding (incl. risico-opslag) worden opgenomen in de
business case van het project.
- Bij financial close worden de kosten terugbetaald aan het fonds met een risico-opslag
(afhankelijk van project risico, gemiddeld zon 25%, gemiddeld wind 50%).
Contact
Voor aanvragen voor projectondersteuning en de uitgebreide voorwaarden en toelichting op
de werkwijze van Energie Samen, kun je contact opnemen met Sijtze Brandsma van het
bedrijfsbureau Energie Samen via contact@energiesamen.nl of tel. 088-0062020

