
 

 
 

 

 

 

Alles over de 'Warmtevouchers' 

Het project WiEfm voorziet in de financiering van haalbaarheidsstudies voor de ontwikkeling en 

optimalisatie van de warmteprojecten voor organisaties in de EUREGIO. De financiering heeft de 

vorm van een voucher voor de gedeeltelijke vergoeding voor de inhuur van externe diensten. 

 

 

 Het projekt WiEfm 

 

Het project "Warmte in de EUREGIO - focusseren en moderniseren (WiEfm)" is actief in de 

waardeketen van de netwerkinfrastructuur voor verwarming van steden en gemeenten van de 

EUREGIO. Dit omvat de volgende gebieden: productie, verdeling, gebruik en de distributie. 

 

Het doel van het project is om de basis voor een duurzame warmtelevering in de EUREGIO te creëren. 

Via het project wordt de Nederlandse infrastructuur gemoderniseerd en geoptimaliseerd, terwijl – 

voortbouwend op de Nederlandse ervaringen – de Duitse warmteinfrastructuur ontworpen en 

uitgebouwd wordt. Door de verschillende uitgangsposities aan Nederlandse en Duitse zijde kunnen 

zeer goede synergie-effecten ontstaan, waaruit innovatieve strategieën en maatregelen voor een 

duurzame warmtevoorziening ontwikkeld kunnen worden. 

 

Binnen het project bestaat de mogelijkheid tot het financieren van haalbaarheidsstudies, die inzicht 

biedt in de kansen en mogelijkheden om een winstgevende businessmodel voor warmteverzorging in 

een bepaald gebied te creëren. Heeft u een project op het gebied van verwarming en zou u graag een 

haalbaarheidsstudie laten uitvoeren? Dan kunt u bij WiEfm een warmtevoucher aanvragen voor 

ondersteuning van uw project.  
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 Waarvoor kann ik een voucher gebruiken? Kan ik een voucher aanvragen? 

 

De warmtevouchers zijn gericht op organisaties (publiek en privaat) die een haalbaarheidsstudie willen 

uitvoeren voor de (door)ontwikkeling van warmteinfrastructuur. Met zo'n voucher kunnen de kosten 

van de haalbaarheidsstudie tot 70% gefinancierd worden. Per haalbaarheidsstudie komt maximaal € 

25.000 aan kosten in aanmerking komen voor financiering. Indien nodig, krijgt uw ondersteuning van 

het WiEfm projectteam. 

 

Rekenvoorbeeld: 

 

Kosten haalbaarheidsstudie 15.000 €  

Financiering via warmtevoucher 70 % 10.500 €  

Eigen bijdrage 30 % 4.500 € 

 

Een voucher vergoed alleen de uitgaven een haalbaarheidsstudie, als deze door een derde partij wordt 

uitgevoerd. De vouchers zijn niet bedoeld om de interne kosten te dekken die worden gemaakt door 

de aanvragende organisatie (bijvoorbeeld personeelskosten). 

 

 Financieringsvoorwaarden 

 Bedrijven, gemeenten, openbare instellingen, stichtingen en verenigingen kunnen een 

voucher aanvragen. 

 De aanvrager is gevestigd in het projectgebied (provincie Overijssel en Gelderland, 

gemeenten Steinfurt, Borken, Coesfeld en Warendorf). 

 De eigen financiële bijdrage voor de haalbaarheidsstudie bedraagt ten minste 30% van de 

totale kosten. De warmtevoucher vergoedt tot 70% van de kosten van een 

haalbaarheidsstudie tot een maximum van € 17.500. 

 De begunstigde stemt in met de publicatie van algemene projectgegevens. De resultaten van 

de haalbaarheidsstudie worden ten misnte gepubliceerd op de website www.wiefm.eu. 

 De haalbaarheidsstudies moeten binnen zes maanden na de goedkeuring zijn uitgevoerd en 

administratief zijn afgerond. 

 Bij de daadwerkelijke realisatie van uw warmteproject stelt u uw meettechniek ter 

beschikking om de werking en efficiëntie van uw warmteproject te evalueren. Het is de 

hogescholen die deelnemen aan het project WiEfm toegestaan om de meetgegevens uit te 

lezen, te evalueren en te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. 

 Projecten gericht op individuele organisaties of individuen worden niet gefinancierd. 

 

 

 Selectiecriteria 

Uw haalbaarheidsstudie richt zich op de volgende gebieden: 

1. Optimaal gebruik van restwarmte tussen industriële bedrijven. 

2. Inrichting van warmtesystemen tussen landbouw, woningbouw en openbare gebouwen. 

3. Modernisering van bestaande warmtenetten en bouw van nieuwe warmtenetten, waarbij de 

inzet en integratie van duurzame energie centraal staat. 

4. Publieke renovatie- en verduurzamingsprojecten op het gebied van warmte. 

http://www.wiefm.eu/
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Bij de selectie van in aanmerking komende haalbaarheidsstudies, worden de volgende aspecten door 

WiEfm projectteam in overweging genomen: 

 De potentiéle bijdrage van uw project aan een duurzame warmtelevering in de regio. 

 De verwachte energiebesparingen in MWh, de bijdrage van duurzame warmte in MWh en de 

hoeveelheid CO2-reductie. 

 De mate van innovatie (technisch/economisch). 

 De bereidheid tot samenwerking van bedrijven en publieke organisaties, ook over de grenzen 

heen. 

 De overdraagbaarheid van de verwachte bevindingen aan andere warmteprojecten in de 

EUREGIO. 

 De haalbaarheid studie onderzoekt de mogelijkheid van het gebruik van ten minste één van 

de volgende technologieën: warmte- en koudeopslag, Power-to-gas, Power-to-Heat, Bio-

Organic Rankine Cycle (ORC), verwaarding van biogas, geothermie, door duurzame energie 

aangedreven warmtepompen, solarthermie. 

 

Besteed a.u.b. aandacht aan deze punten in uw projectbeschrijving. 

 

Het totale bedrag van de subsidiemiddelen is beperkt. Na uitgave van middelen kunnen geen verdere 

projecten gefinancierd worden. Een wettelijke aanspraak op financiering is niet mogelijk. 

 

Als u een INTERREG-project uitvoert bent u gebonden aan de aanbestedingsregels uit artikel 3 van de 

algemene aanvullende bepalingen. Daarin staat dat u bij opdrachten vanaf 15.000 euro een 

aanbesteding moet doen. De vorm van aanbesteding hangt af van de waarde 

van de opdracht: Bedraagt het ordervolume voor één order meer dan 15.000 euro (excl. 

omzetbelasting), dienen tenminste drie offertes te worden aangevraagd. Let op! Veel organisaties 

beschikken over eigen aanbestedingsregels of zijn gebonden aan nationale wetgeving. Deze blijven 

ook bij de deelname aan een INTERREG-project geldig. Bij de hier genoemde regelingen gaat het om 

de minimale eisen binnen het INTERREGprogramma. 

 

 Hoe vraag ik een voucher aan? 

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een warmtevoucher kan bieden? Stuur dan een email 

naar uw regionale contactpersoon:  

 

Provincie Gelderland 

en Overijssel: Bas Grol (grol@kiemt.nl) 

Kreis Borken: Ingo Trawinski (trawinski@wfg-borken.de) 

Kreis Coesfeld: Christian Holterhues (christian.holterhues@wfc-kreis-coesfeld.de) 

Kreis Steinfurt: Christian Rapien (christian.rapien@WEStmbH.de) 

Kreis Warendorf: Marcel Richter (Marcel.Richter@kreis-warendorf.de) 
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 Hoe verloopt de aanvraag 

 

Nadat u uw interesse in een aanvraag heeft aangegeven, doorloopt u de volgende stappen: 

 

Aanvraag 

 Het is noodzakelijk om een aanvraagformulieren incl. benodigde bijlagen in te dienen bij de 

hierboven genoemde contactpersoon. Deze helpt u bij de aanvraagprocedure. 

 Als de aanvraag volledig is ingediend en de behandelaar van mening is dat het bijgevoegde 

voorstel beantwoordt aan de doelstellingen van de warmtevoucher, legt deze de aanvraag voor 

aan het WiEfm-projectteam. 

 Het WiEfm-projectteam beslist of een voucher wordt toegekend. Deze beslissing kan niet 

worden aangevochten. 

  

Toekenning en realisatie 

 Bij een positieve beoordeling wordt de warmtevoucher uitgekeerd aan de aanvrager door de 

Fachhochschule Münster als leadpartner van het WiEfm project. Daarbij wordt tevens een 

tijdsplanning vastgelegd. De realisatie en de afwikkeling van de haalbaarheidsstudie moet 

binnen zes maanden na de afgifte van warmtevoucher geschieden. Echter, volgens de duur van 

het gehele project, dient de haalbaarheidsstudie uiterlijk op 31.12.2018 afgerond en verrekend 

te zijn. 

 Na afronding van de haalbaarheidsstudie wordt de warmtevoucher bij Fachhochschule Münster 

ingewisseld voor subsidie vanuit de subsidiemiddelen van het project. De beschikbaarstelling 

van deze subsidie is gebaseerd op terugbetaling van de gemaakte kosten. De factuur voor 

geleverde diensten wordt met inbegrip van het bewijs van betaling bij Fachhochschule Münster 

ingediend. Na uitbetaling van subsidiemiddelen aan de Fachhochschule Münster wordt het 

subsidiebedrag naar de aanvrager van de warmtevoucehr overgemaakt. 

 Het uit te keren bedrag van de financiering is afhankelijk van het afgesproken 

subsidiepercentage. De basis voor de uitbetaling van de middelen is het factuurbedrag met de 

werkelijk betaalde kosten, niet de offerte die bij de aanvraag is ingediend. 
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FH Münster  

Fachbereich 4  

Energie·Gebäude·Umwelt 

Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter   

Stegerwaldstraße 39  

48565 Steinfurt 

Germany 

 

Bijlagen: 

 

De-Minimis verklaring
1
 

 

Offerte dienstverlener (derde partij) 
 

 
 

Verzoek om financiële steun van een haalbaarheidsstudie 

voor organisaties (publiek en privaat), die wensen om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren naar 

de (verdere) ontwikkeling van lokale en stadsverwarming netwerken. Begunstigden kunnen zijn:  

 

Commerciële ondernemingen, natuurlijke personen, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en  

privaatrechtelijke rechtspersonen, gemeenten (steden, gemeentes, regio‘s), regionale 

overheidsorganen (bv. waterschappen), publiekrechtelijke lichamen, overheidsondernemingen.  

Met een warmtevoucher ontvangt u zowel inhoudelijk als procesmatig advies en ondersteuning via 

het WiEfm-projectteam. Bovendien vergoedt de warmtevoucher tot 70% van de kosten van een 

haalbaarheidsstudie tot een maximum van € 17.500. De voucher vergoedt alleen externe kosten voor 

het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Zij moet dus uitgevoerd worden door een derde partij. 

Interne kosten van de aanvrager (bijv. personeelskosten) komen niet in aanmerking voor 

ondersteuning. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 
Zie verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18.12.2013. 
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1. Aanvrager 

1.1 Naam, Adres aanvrager, rechtsvorm
3 

Unterschriftsberechtigter 
 Vertreter 

 

 
Achternaam, Voornaam 

 
 
 
 
 

   
Contactpersoon Telefoonnummer  

 

1.2 Contactgegevens 
 

 

Straat Postcode Plaats 

 

 
E-Mailadres Website 

 
 

 
 

2. Informatie m.b.t. eerder ontvangen de-minimissteun uit overheidsmiddelen / De 

minimis-verklaring 

 

Ik heb in de laatste drie boekjaren geen verdere publieke steun ontvangen of aangevraagd. 
 

Ik heb in de laatste drie boekjaren publieke steun ontvangen of aangevraagd. 
 
 

Gelieve in alle gevallen de bijgevoegde de-minimisverklaring invullen en meesturen! 
 

 

 

3 
De vestigingsplaats van de aanvrager moet in het projectgebied liggen. 
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3. Beschrijving van het geplande project 
 
 

Met de volgende dienstverlener / derde partij wordt het project uitgevoerd (offerte 
bijvoegen): 
 

3.1   Naam Contactpersoon 
 

 
Achternaam, Voornaam 

 

 
 Functie 

 

 

Contactpersoon  Telefoon Fax 

3.2 Anschrift 

 

 

  

Straat Postcode Plaats 

E-mailadres Website  

 

 
Gelieve uw project door te kijken naar de volgende bullet points: 
   • Geplande periode van uitvoering van de haalbaarheidsstudie 
   • Beschrijving van de uitgangssituatie het geplande project (huidige situatie, technologie, acteurs) 
   • Beschrijving van het voorgestelde project (concept, technologie, acteurs) 
   • Beschrijving van de adviesdiensten als onderdeel van de haalbaarheidsstudie 
   • Potentieel voor duurzame warmtelevering in het projectgebied 
   • Beschrijving van de unique selling points en de positieve effecten van het voorgestelde project 
   • Inschatting van: 
         o de toekomstige economische waarde 
         o de hoeveelheid energiebesparing in MWh per jaar 
         o de levering van hernieuwbare energie in MWh per jaar 
         o het niveau van de jaarlijkse CO2-reductie in ton CO2 per jaar 
   • Beschrijving van het innovatieve karakter van het project 
   • Beschrijving van de overdraagbaarheid van de verwachte bevindingen aan andere warmtenetten in de 
EUREGIO 
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De volgenden technologiën worden onderzocht:  

☐ Warmte- en koudeopslag 

☐ Power-to-Gas 

☐ Power-to-Heat 

☐ Bio-Organic-Rankine-Cycle (ORC) 

☐ Verwaarding van biogas 

☐ Geothermie 

☐ Met duurzame energie aangedreven warmtepompen 

☐ Solarthermie   
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1. Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu diesem Antrag. Mir/Uns 

ist bekannt, dass die zur Antragsberechtigung und zum Verwendungszweck angegebenen 

Tatsachen subventionserheblich sind. 

Lk/wij bevestigen de juistheid en volledigheid van de gegevens van deze aanvraag. Hel is mij/ons 

bekend dat de gegevens die worden genoemd voor het recht om de aanvraag in te dienen en 

voor de bestedingen subsidierechtelijk van belang zijn. 

2. Ich/Wir  erkläre(n), dass bei der Durchführung des Projekts alle Richtlinien und die Allgemeinen 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Rahmen des INTERREG V A-

Programms Deutschland-Nederland beachtet werden. / Ik verklaar dat bij de uitvoering van het 

project alle voor het programma relevante bepalingen en de subsidiebepalingen voor 

projectsubsidies in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland in acht 

worden genomen. 

3. Ich/Wir bestätige(n), dass eine Förderung der Machbarkeitsstudie nach anderen öffentlichen 

Programmen weder beantragt wird oder wurde, noch dem Antragsteller eine solche Förderung 

bewilligt worden ist. 

lk/wij bevestig(en) dat er geen aanvraag is of wordt gedaan voor subsidie voor dezelfde 

haalbaarheidsstudies bij een ander openbaar programma, noch dat er al aan het bedrijf een 

dergelijke subsidie toegekend is. 

4. Ich/wir erkläre(n), dass vor Eingang des Antrages nicht mit der zu fördernden Machbarkeitsstudie 

begonnen wurde. 

lk/wij verkla(a)r(en) dat wij voor het indienen van de volledige aanvraag niet met de te 

subsidiëren haalbaarheidsonderzoek zijn begonnen. 

5. Mir/Uns ist bekannt, dass der Zuschuss ganz oder teilweise mit Wirkung auch für die 

Vergangenheit zurückgefordert werden kann, sofern dieser durch unrichtige oder unvollständige 

Angaben erwirkt worden ist oder die durch Antrag und Zusage eines Zuschusses zu den 

förderfähigen Kosten vereinbarten Bedingungen und/oder Auflagen nicht erfüllt werden. Der 

Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Leitzins der EZB jährlich zu 

verzinsen. 

Hel is mij/ons bekend dat de subsidie geheel of gedeeltelijk ook met terugwerkende kracht kan 

worden opgeëist, wanneer deze door onjuiste of onvolledige gegevens verkregen is of omdat er 

niet voldaan is aan de overeengekomen voorwaarden die bij de aanvraag en toegekende 

subsidie horen. Daarnaast word bij het terug te vorderen bedrag een rente van 5% boven de 

basisrente van de ECB per jaar in rekening gebracht. 

6. Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Name der am Projekt beteiligten 

Unternehmen bzw. der am Projekt beteiligten Institutionen als Zuwendungsempfänger, die 

Bezeichnung des Projekts sowie der Betrag der für das Projekt bereitgestellten öffentlichen 
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Mittel veröffentlicht werden. / Hiermee verklaar ik er mee in te stemmen dat de naam van de bij 

het project betrokken ondernemingen c.q. de bij het project betrokken organisaties als 

subsidieontvanger, de naam van het project alsmede het bedrag van de voor het project 

beschikbaar gestelde publieke middelen worden gepubliceerd. 

7. Mir/Uns ist bekannt, dass im Rahmen des Gesamtprojektes die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit gefördert werden soll. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns bereit, bei dieser 

Fördermaßnahme grenzübergreifend zu kooperieren./ Het is mij/ons bekend dat in het kader 

van het hele project de grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd moet worden. Lk/Wij 

verkla(a)r(en) ons bereid bij deze subsidiemaatregel gresoverschrijdend samen te werken. 

 

8. Hiermit bestätigen wir, dass es sich bei dem beauftragten Fremddienstleister nicht um ein 

Partnerunternehmen oder verbundenes Unternehmen gemäß der EU-Definition  handelt. Auch 

steht der Antragsteller nicht in gesellschaftsrechtlicher oder dienstrechtlicher Verbindung zu 

dem Fremddienstleister./ Hiermee bevestigen wij dat het bij de dienstverlener aan wie de 

opdracht gegund wordt, niet gaat om een partneronderneming of een verbonden onderneming 

conform EU definitie. Ook heeft de aanvrager geen vennootschappelijke of arbeidsrechtelijke 

relatie met de dienstverlener.  

9. Ich/Wir erkläre/n, dass der Antragsteller zum Vorsteuerabzug         

 □ berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt hat     

 □ nicht berechtigt ist. 

 Ik/Wij verklaar(en) dat wij tot aftrek van voorbelasting  

 □ bevoegd zijn en hiermee bij de uitgaven rekening heeft gehouden    

 □ niet bevoegd zijn. 
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Mir ist bekannt, dass im Falle einer Antragsgenehmigung 

- die De-minimis-Erklärung aufzubewahren und auf Anforderung der Europäischen Kommission, 

der Bundesregierung, der Landesverwaltung oder bewilligenden Stelle auf deren Anforderung 

innerhalb von einer Woche oder  einer in der  Anforderung festgesetzten längeren Frist 

vorzulegen ist. Wird diese Erklärung innerhalb der Frist nicht vorgelegt, entfällt rückwirkend die 

Bewilligungsvorraussetzung und die Beihilfe zuzüglich Zinsen werden zurückgefordert. 

- die De-minimis-Erklärung bei  zukünftigen Beantragungen als Nachweis für die vergangenen 

De-minimis-Beihilfen vorzulegen ist. 

 

Het is mij bekend dat wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt 

- de De-Minimis-verklaring moet worden bewaard en getoond op verzoek van de Europese 

Commissie, de regering, de provincie of de goedkeuring verlenende instantie binnen een termijn van 

een week of een in de mededeling genoemde langere termijn. Wanneer deze verklaring niet binnen 

de termijn worden getoond, vervalt met terugwerkende kracht de voorwaarde voor de toekenning 

en zal de subsidie wordt inclusief rente worden teruggevorderd.  

- de De-Minimis-verklaring bij toekomstige aanvragen als bewijs voor de voorgaande De-

Minimis-subsidies moet worden getoond.  

 

 
 
 
 
 
 

 

(Plaats/Datum) (indien 
beschikbaar 
bedrijfsstempel) 

(Handtekening en naam in bloklettters van 
bedrijfleider, eigenaar, tekenbevoegde 
vertegenwoordiger) 


