
Informatie en toelichting ten behoeve van de aanvraag voor de Rabo Ontwikkelbijdrage.

De informatie dient zo volledig mogelijk te zijn ingevuld om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Vul onderstaande vragen in 
Het project bevindt zich in de gemeente 

Projectbeschrijving

Projectomvang (in MW en EUR)

Aantal leden van de coöperatie/ vereniging

Projectsoort zon-op-dak zon-op-land wind warmte

  anders:

Projectstatus

Juridische entiteit die bijdrage verzoekt

Rechtsvorm van verzoekende entiteit

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

Naam en relevante werkervaring bestuursleden

Lidmaatschap coöperatie van professionele koepel

Coöperatief eigendomspercentage

Mede-eigenaren (indien aanwezig)

Geschatte totale ontwikkelkosten

Verzochte financiële bijdrage van Rabobank

Omschrijving bestedingsdoel van verzochte  

financiële bijdrage

Hoogte en verstrekker(s) andere subsidies  

of leningen

Aanvraagformulier 
Coöperatieve bijdrage voor de ontwikkeling van energiecoöperaties in Oost-Brabant
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Om in aanmerking te komen voor de Rabo Ontwikkelbijdrage dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen. 

Hierbij verklaart ondergetekende het volgende ten aanzien van de organisatie en het project voor de ontwikkelkosten:

• De organisatie is opgericht, bestaat en verkeert niet in staat van ontbinding, faillissement of surséance van betaling; 

• De organisatie is een coöperatie, vereniging of stichting;  

• De organisatie beschikt over een volledig bestuur en de penningmeester heeft voldoende bestuurlijke  

ervaring opgedaan;  

• De organisatie is lid of wordt lid van Energie Samen, Wind Unie of een vergelijkbare organisatie; 

• Het project betreft zon op het veld, zon op dak, wind, warmte of draagt aantoonbaar bij aan het verminderen  

van (fossiele) energie;

• De organisatie gebruikt de verzochte financiële bijdrage uitsluitend om kosten te dekken die worden gemaakt  

voor de ontwikkeling van het genoemde project; 

• De coöperatie zal geen generieke winstuitkering doen aan haar leden;  

• De organisatie is klant van de Rabobank of zal dit binnen de komende weken worden;  

• De organisatie draagt zelf minimaal € 5.000,- (financieel) van de ontwikkelkosten;

• Co-financiering met bijvoorbeeld gemeente, provincie of commerciële ontwikkelaar van de ontwikkelkosten is een pre; 

• Er lopen geen aanvragen bij andere Rabobank fondsen ter dekking van de ontwikkelkosten; 

• Het project is voldoende gevorderd. Er is een getekende intentieverklaring met de dak- /grondeigenaar en er is een 

inventarisatie van de vereiste vergunningen;  

• Het eerste plan van aanpak (businesscase) is beschikbaar en toont aan dat het project kansrijk is en grotendeels bancair  

te financieren is;  

• De organisatie geeft Rabobank hierbij toestemming om deze aanvraag (met de bijbehorende informatie) te delen  

en te bespreken met Energie Samen, Wind Unie of een vergelijkbare organisatie;    

• Rabobank krijgt het recht om als eerste een voorstel te doen voor de realisatiefinanciering;  

• Rabobank is de voorkeurspartij voor de financiering van het project, tenzij andere aanbieders aantoonbaar een 

substantieel beter voorstel doen. In dat laatste geval krijgt Rabobank de mogelijkheid om het betere voorstel te ‘matchen’. 

Voor akkoord (gezamenlijk) bevoegd namens de organisatie

Naam

Datum

Plaats

Aanvullende informatie (indien van toepassing)
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