Stappenplan aanvraag Relancesteun bij VEB en aanvullende subsidie bij AGION
•

Stap 1 - Het schoolbestuur dient (via VEB Portaal Energie-Efficiëntie) aanvraag in bij VEB.

•

Stap 2 - VEB doet de beoordeling of het dossier kan geselecteerd worden voor subsidiëring
ikv relance.

•

Stap 3 – Als VEB het dossier selecteert maakt VEB een voorstel van offerte op, en bezorgt
deze offerte ter goedkeuring aan het schoolbestuur. VEB bezorgt de offerte, in bijlage van de
selectiebrief, met gedetailleerde meetstaat, en aanduiding van het exacte totale bedrag van
tussenkomst relancemiddelen dat door VEB wordt gesubsidieerd (netto kostprijs, exclusief
BTW).
In de selectiebrief vermeldt VEB de uiterste datum van ondertekening voor de offerte van
VEB door het schoolbestuur – dit is de uiterste datum tot wanneer de relancemiddelen voor
dat project kunnen gereserveerd worden.
 Als VEB het dossier selecteert én het schoolbestuur wenst geen aanvullende
subsidiëring door AGION, dan wordt er geen subsidieaanvraag ingediend bij AGION, en
dan kan het schoolbestuur de offerte onmiddellijk ondertekenen.
Let wel: als er geen subsidieaanvraag wordt ingediend bij AGION, en de offerte wordt
ondertekend vóórdat er een principeakkoord is van AGION, het schoolbestuur het recht
op aanvullende subsidiëring door AGION voor deze werken verliest.
 Als VEB het dossier selecteert én het schoolbestuur wenst wel aanvullende subsidiëring
door AGION:
o

Stap 4 - het schoolbestuur dient een subsidieaanvraag in bij AGION, op basis van
de selectie van VEB en de voorgestelde offerte die VEB bij de selectiebrief
bezorgt aan het schoolbestuur, met de gedetailleerde meetstaat en aanduiding
van het exacte totale bedrag van tussenkomst relancemiddelen dat door VEB
wordt gesubsidieerd (netto kostprijs, exclusief BTW).
Er kunnen geen andere werken worden opgenomen in het dossier dan de
werken in de offerte van VEB.

o

Stap 5 - AGION behandelt de subsidieaanvraag volgens de standaardprocedure.
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de algemeen geldende
subsidievoorwaarden: zakelijk recht, minimale kostprijs €8 500… AGION zal in
haar subsidieberekening de tussenkomst van VEB uitsluiten om de voor AGION
subsidiabele kostprijs te bepalen. Ook eventuele andere kosten die AGION niet
subsidieert zullen worden uitgesloten (losse eerste uitrusting, studiekosten,
regie-uren, zonnepanelen…). De fysische en financiële normen zijn ook van
toepassing op deze subsidieaanvraag.
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Op de resterende subsidiabele kostprijs zal AGION 6% BTW toekennen en 10%
forfait voor algemene onkosten. Op dit subsidiabele bedrag zal dan het
subsidiepercentage worden toegepast: 70% voor instellingen basisonderwijs,
60% voor andere onderwijsinstellingen.
o

Stap 6 - AGION zal het dossier ter goedkeuring voorleggen op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur van AGION. Na goedkeuring legt AGION de
aanvullende subsidie vast en verstuurt de brief met principeakkoord naar het
schoolbestuur. Het principeakkoord voor de bijkomende subsidiëring wordt
gegeven onder voorbehoud van ondertekening van de offerte van VEB. Als het
schoolbestuur zou beslissen om de offerte van VEB niet te ondertekenen, dan
vervalt het principeakkoord van AGION voor subsidiëring van de werken.

o

Stap 7 - Op basis van dit principeakkoord beslist het schoolbestuur tot
ondertekening van de offerte van VEB.

o

Stap 8 – Nadat het schoolbestuur de offerte van VEB heeft ondertekend kunnen
de werken worden toegewezen en gestart.
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