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Модел 10 

Енергиен фонд „Den Haag (ED)“ 

Територия Хага - Нидерландия 

 

СОБСТВЕНОСТ ПУБЛИЧНА 

Компетентен орган по 

програмата 

Община Хага 

Звено по изпълнение 

на програмата  

„Energiefonds Den Haag (ED) C.V.“  

Модел на изпълнение Неприложимо 

Оперативни услуги Изпълнител  

Оценител 

Финансист 

Финансирани проекти Възобновяема енергия 

Градоустройство 

Амбиция/цели Осигуряване на мултиплициращ ефект за инвестициите във 

възобновяема енергия на територията на Хага чрез предоставяне 

на 4 милиона евро револвиращо финансиране за проекти за 

развитие на градската среда до 31 декември 2015 г. и привличане 

на допълнително частно финансиране.  

Бенефициенти Отговорни за разработването на проекти лица, жилищни 

корпорации, фирми, фондации и НПО, както и публични субекти, 

напр. общини, местни власти 

Финансов инструмент Инвестиционен фонд 

Финансови институции 

Частни инвеститори 

Собственици на проекти 

Инструменти за 

финансиране 

Кредити 

Собствен капитал 

Гаранции 

 

Резюме 
 

„Energiefonds Den Haag (ED) C.V.“ е револвиращ фонд, създаден под формата на командитно 

дружество по нидерландското право (C.V. или Commanditaire Vennootschap), учредено от община 

Хага през 2013 г., който има за цел да предоставя револвиращо финансиране за проекти за 

развитие на градската среда, включващи използването на възобновяеми енергийни 

източници и повишаване на енергийната ефективност.  
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„ED“ бе създаден с оглед на желанието на Европейската комисия за наличието на алтернатива 

на използването на наличните средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

които бяха използвани главно като инструмент за безвъзмездно финансиране от регионите.  

Като пример за алтернативно използване би могла да се посочи инициативата в политиката 

на Европейската комисия „JESSICA“ (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции 

в градските райони), създадена с цел оказване на съдействие на държавите-членки при 

използването на механизми за финансов инженеринг в подкрепа на инвестициите в 

устойчивото развитие на градската среда през програмния период 2007-2013 г. Залегналият в 

„JESSICA“ механизъм позволява публичните средства да бъдат инвестирани по начин, който 

гарантира тяхното възстановяване и по-нататъшно реинвестиране в други проекти за градско 

развитие.  

Община Хага желаеше да има водеща роля в разработването на този вид финансови 

инструменти и взе решение за създаването на холдингов фонд „Holdingfonds Economische 

Investeringen Den Haag (HEID)“ в подкрепа на интегрираното устойчиво градско развитие в 

рамките на инициативата „JESSICA“.  От едно проучване, проведено през 2011 г. от 

Управителния комитет в Хага на рамката „Възможности за Запада“ — като тази програмна 

рамка бе бенефициент на средства от ЕФРР — стана ясно, че съществува свободна ниша и 

необходимост от фонд за инвестиции в енергийната ефективност и фонд за териториално 

икономическо развитие, затова през 2012 г., в тясно сътрудничество с тази програмна рамка и 

под ръководството на ЕИБ, бе стартиран пилотен проект за прилагане на финансовия 

инструмент „JESSICA“. По негова линия бяха създадени два фонда на „JESSICA“ за градско 

развитие: JESSICA „Energiefonds Den Haag (ED)“ се фокусира върху възобновяемата енергия, а 

JESSICA „Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)“ се фокусира върху изграждането на 

помещения за малкия бизнес и търговия, като и двата фонда бяха под шапката на 

холдинговия фонд „HEID“.  И трите фонда стартираха дейността си на 1ви октомври 2013 г. 

Общината целеше да осигури мултиплициращ ефект на инвестициите посредством 

револвиращия характер на средствата, а също така и посредством привличането на 

допълващо финансиране на ниво фондове и проекти. 

Енергийният фонд „ED“ използва финансови инструменти като предоставяне на собствен 

капитал, (подчинен) заемен капитал и гаранции при по-благоприятни от пазарните условия 

(т.е. с лихвени проценти под пазарните условия поради неефективността на пазарните 

условия) на публични или частни инвеститори, които осъществяват проекти за устойчиво 

градско развитие. Бенефициенти на фонда са, например, проекти за градско развитие, 

насочени към разширяване на топлофикационната мрежа, геотермални сондажи и цялостно 

енергоснабдяване на клъстери от сгради и централи за устойчиво енергопроизводство, 

захранващи мрежата за централно отопление и охлаждане. 

„ED“ получи финансиране в размер на 4 милиона евро от холдинговия фонд със задължението 

да предоставя всички тези средства за проекти за градско развитие до 31 декември 2015 г. 

В оценка на пилотния проект, публикувана през м. април 2015 г., се посочва, че въз основа на 

резултатите до края на м. декември 2014 г., въпреки че не може да бъде гарантирано, 

енергийният фонд е на път да постигне целите си по отношение на предоставянето на заеми 

до края на 2015 г. Въпреки че е реализиран само един проект на стойност 72 хиляди евро, има 

още 4 проекта на обща стойност 3,8 милиона евро, които очакват да получат този заемен 
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капитал.  През м. юли 2015 г. бе обявено, че още един проект – „Green Well Westland“ – на 

стойност 2 милиона евро е получил заем в размер на 0,6 милиона евро, както и че 

холдинговият фонд „HEID“ е поискал допълнително финансиране от своите партньори по 

финансиране с цел осигуряване на необходимото допълнително финансиране за фондовете 

„ED“ и „FRED“ в резултат на техния успех.  

 

Какъв е принципът на действие? 
Първоначално общината създаде един холдингов фонд и два фонда за градско развитие: 

 Холдингов фонд „Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID)“ 

o Фонд на JESSICA за градско развитие „Energiefonds Den Haag (ED)“ 

o Фонд на JESSICA за градско развитие „Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)“ 

 

 Холдинговият фонд „HEID“ представлява отделно юридическо лице (командитно 

дружество) и се управлява от общината на Хага. Първоначалното му финансиране в 

размер на 8,9 милиона евро бе осигурено от следните източници: 

o финансиране от ЕФРР посредством регионалната оперативна програма за 

Западна Нидерландия „Възможности за Запада“ в размер на 3,7 милиона евро 

o средства от бюджета на община Хага за градоустройство в размер на 2,9 

милиона евро 

o средства от фонда за съфинансиране на община Хага в размер на 2 милиона 

евро 

o средства, заделени за национално съфинансиране посредством програмата 

„Възможности за Запада“ в размер на 0,3 милиона евро. 

 

Холдинговият фонд определя инвестиционната стратегия и изпълнява ролята на 

междинен орган за прехвърлянето на средствата към фондовете за градско развитие, 

както и на администратор и координатор от името на компетентния орган по 

програмата - община Хага.  Той контролира управителите на подчинените му фондове, 

докладва за напредъка по изпълнението на инвестиционната стратегия и извършва 

дейностите по управлението на риска и финансовото управление. 

В „HEID“ има независим инвестиционен комитет, който отговаря за стратегическия 

преглед и прегледа на ефективността и осъществява надзор върху реализацията на 

инвестиционната стратегия. 

   

 

 Фондът за градско развитие „ED“, който е подчинен на „HEID“ фонд, също представлява 

отделно юридическо лице (командитно дружество) и се управлява от външен 

управител (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nedeland - SVn), назначен от „HEID“ след 

провеждането на обществена поръчка. „ED“ има за цел да предоставя револвиращо 

финансиране за проекти за развитие на градската среда, включващи използването на 

възобновяеми енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност на 

територията на Хага. Инвестиционната помощ се предоставя под формата на собствен 
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капитал, (подчинен) заемен капитал и гаранции. Първоначалното му финансиране в 

размер на 4 милиона евро бе осигурено посредством „HEID“ от следните източници: 

o финансиране от ЕФРР в размер на 1,7 милиона евро 

o средства от бюджета на община Хага за градоустройство в размер на 1 милион 

евро 

o средства от фонда за съфинансиране на община Хага в размер на 1 милион 

евро 

o средства, заделени за национално съфинансиране посредством програмата 

„Възможности за Запада“ в размер на 0,3 милиона евро. 

 

Инвестиционният комитет на „ED“ осъществява надзор върху ефективността и 

функционирането на фонда, консултира и взема решения относно инвестиционната 

стратегия.  

 

В „ED“ съществува и консултативен комитет, които представлява публичните и 

частните инвеститори. Той консултира управителя на фонда SVn относно 

разпределението на средствата за проектите, ето защо основната му задача е 

осъществяването на независим преглед на предложените инвестиции. 

Фондът е отворен към частното финансиране, т.е. към онези инвеститори, които 

преследват изцяло ориентирани към постигането на печалба цели с пазарна логика 

под формата на инвестиции в риск. Частните инвеститори се канят посредством 

провеждането на прозрачна публична процедура с цел адресиране и привличане на 

максимален брой инвеститори. Както частните, така и публичните инвестиции в „ED“ се 

осъществяват при еднакви условия. 

Фондът се стреми да постигне поне 50 % частно съвместно инвестиране в риск. За тази 

цел, отговорност на SVn е да привлече достатъчно стриктни частни инвестиции на 

ниво проекти.  

 Управителят на фонда (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nedelandse gemeenten - 

SVn) взема своите инвестиционни решения в рамките на договорената инвестиционна 

стратегия. Той осъществява надлежна проверка и финансова оценка на етапа на 

структуриране на проекта, определя цената на заема, установява гаранционните 

условия, договаря механизмите за разпределение на печалбата с другите акционери и 

упражнява мониторинг върху изпълнението на проекта до неговото приключване. SVn 

също така отговаря за всички задължения по мониторинга и докладването, възложени 

на фонда. 

 

 Проектите за градско развитие или бенефициентите, които кандидатстват за 

финансиране от фонда, трябва да отговарят на критериите за допустимост, залегнали в 

рамките на програмите „Възможности за Запада“ и „Възможности за Хага“, а така също 

и да допринасят за постигането на целите на инвестиционната стратегия.  Проектите, 

освен това, се оценяват на базата на допълнителни критерии, като: 

 

o икономически и технически устойчив бизнес модел и минимална финансова 

жизнеспособност 
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o реалистичен бизнес план, стабилност от гледна точка на бизнес модела и 

финансовата устойчивост 

o доказана финансова жизнеспособност, за да се оправдае необходимостта от 

финансиране от страна на фонда при по-благоприятни от пазарните условия 

o наличието на положителен паричен поток, за да се докаже способността за 

възвращаемост на поне първоначалните инвестиции, завишени със 

съответния процент на инфлация или лихвен процент 

Преди да кандидатстват за по-благоприятни от пазарните условия, бенефициентите 

трябва да докажат, че са положили разумни усилия за осигуряване на максималното 

ниво на частно финансиране при пазарни условия. 

Възможни бенефициенти на фонда са отговорни за разработването на проекти лица, 

жилищни корпорации, предприемачи, фондации и неправителствени организации 

(НПО). Публични субекти като общините също могат да бъдат бенефициенти на 

инвестиции в проекти за градско развитие. 

 SVn и кандидат-бенефициентите следват определен процес на кандидатстване, който 

включва типови заявления и договори и се състои от 5 етапа: 

 

o Етап 1: Етап на договаряне 

o Етап 2: Кредитен анализ, подготовка и внасяне на искане за консултиране в 

консултативния комитет 

o Етап 3: Издаване на оферта и приемане на офертата от страна на бенефициента 

o Етап 4: Отказана или оттеглена кредитна молба 

o Етап 5: Одобрена кредитна молба 

 

 Възстановените от бенефициентите суми се използват от фонда за финансирането на 

други проекти за градско развитие. 
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Фигура 1. Оперативен и финансов модел на „Energiefonds Den Haag – ED“ 

 

 

 

Звено по изпълнение на програмата 
SVn, в качеството си на управител на фонда, е звеното по изпълнение на програмата на 

община Хага за енергийния фонд. Тя изпълнява ролята на изпълнителен орган, оценител и 

финансираща институция. Оперира в съответствие с бизнес плана, който включва 

инвестиционната стратегия на фонда, както и индикативен списък на допустимите проекти. 

Управителят на фонда е назначен за срок от 10 години. 

SVn е професионална организация за управление на фондове, състояща се от около 100 

човека, в това число помощен персонал и външни сътрудници. Организацията е 

специализирана в управлението на фондове за публичния сектор. 

Основните ѝ отговорности и задачи включват: 

 Да изпълнява ролята на управляващ партньор на командитното дружество „ED“ (в 

качеството си на единствен член на борда на „ED“/„FRED“). 

 Неограничена отговорност за всички задължения на командитното дружество 

 Ежедневното управление и финансовото управление на „ED“. 

 Да обмисля поредицата от евентуални инвестиционни проекти и инициативи, 

набелязани от градските управи и други заинтересовани лица от публичния и частния 

сектор  

 Да взема инвестиционни решения относно проектите на крайните бенефициенти 
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 Да развива и повишава осведомеността относно енергийния фонд с оглед на 

набелязването на потенциални инвестиционни предложения 

 Да привлича достатъчно частни инвестиции на ниво проекти, които да съответстват на 

първоначалната публична инвестиция, с цел стимулиране на значително 

допълнително финансиране от частния сектор 

 Да насърчава вноските на частните инвеститори в капитала на енергийния фонд с цел 

засилване на ефекта от първоначалната инвестиция на фонда 

 Да осигурява редовна обратна информация относно управлението и ефективността на 

фонда и индивидуалните проекти 

 Да осъществява всички необходими административни формалности от 

кандидатстването с проекти до изготвянето и подписването на кредитно или 

инвестиционно споразумение с крайния бенефициент 

 Да предоставя консултации относно инвестиционната стратегия на община Хага и на 

компетентните програмни и управителни органи на „Възможности за Запада“. 

Таксата на SVn за управление на фонда е ограничена до максимум 2,9 % годишно от внесения 

капитал на „ED“. 

 

Правно-

организационна форма 

Commanditaire Vennootschap (командитно дружество) 

Описание на 

акционерите 

Неприложимо 

Собствен капитал Неприложимо 

Акционери Неприложимо 

Специализиран 

персонал 

Минимално  

Оперативни разходи по 

програмата 

Минимално 

 

Организация и партньорства 
Община Хага: създател и политически инициатор на програмата, финансираща 50 % от „ED“ 

посредством холдинговия фонд 

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): има за цел да засили икономическото и 

социалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на дисбалансите между 

регионите.  ЕФРР участва във финансирането на „ED“ посредством холдинговия фонд „HEID“ 

със средства, отпуснати на управителния орган на програмата „Възможности за Запада“. 

„JESSICA“ (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските 

райони): използва средства от структурните фондове на ЕС и съответно национално 

финансиране за подпомагане на проекти за градско развитие, които имат потенциал да 

допринесат за устойчиво развитие на градската среда, но чиято вътрешна норма на 

възвращаемост (ВНВ) не е достатъчна за привличането на финансиране при изцяло пазарни 
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условия. Подкрепата се осъществява под формата на възвръщаемо финансиране при по-

благоприятни от пазарните условия. 

Управителен орган на програмата „Възможности за Запада“ (град Ротердам):   Получава 

средства от ЕФРР за провинциите Южна Холандия, Северна Холандия, Утрехт и Флеволанд. 

Предоставя информация за програмата, подбира проекти и упражнява мониторинг върху 

изпълнението.  Вторично е възложил изпълнението на програмата за район Хага на 

компетентния орган по програмата - община Хага. 

Орган по програмата - община Хага: отговаря за изпълнението на програмата на ЕФРР в 

района на Хага. Също така отговаря за изпълнението на финансовия инструмент „JESSICA“ и 

носи крайната отговорност за холдинговия фонд „HEID“ и подчинените му фондове за градско 

развитие. 

SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nedelandse gemeenten):  управител на 

енергийния фонд „ED“ и звено по изпълнението. Осигурява услугите по изпълнението: 

изпълнителен орган, оценител и финансист. 

Енергиен фонд „Energiefonds Den Haag - ED“: е фондът на „JESSICA“ за развитие на градската 

среда под шапката на холдинговия фонд „HEID“. Предоставя револвиращо финансиране за 

проекти за развитие на градската среда, включващи използването на възобновяеми 

енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност на територията на Хага. 

Холдингов фонд „Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag” – HEID“: холдингов 

фонд, обединяващ „ED“ и други фондове за градско развитие. Прехвърля средствата, получени 

от партньори по финансирането, към индивидуални проекти за градско развитие, определя 

инвестиционната стратегия и действа като контрольор и координатор от името на 

програмния орган - община Хага. 

Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag: фондация, учредена и 

управлявана от община Хага. Правен субект, който отговаря за подаването на заявки за 

средства от ЕФРР и фонда за съфинансиране, например, които да бъдат вложени в 

холдинговия фонд. 

Управляващ партньор на „ED“/„FRED“ - Stichting: фондация, учредена и управлявана от 

управителя на фонда. Фондацията действа като единствен управляващ партньор в „ED“ и 

отговаря за неговото управление. 

 

Бенефициенти 
Бенефициенти Отговорни за разработването на проекти лица, жилищни 

корпорации, фирми, фондации и НПО, както и публични субекти, 

напр. общини, местни власти 

Видове проекти Възобновяема енергия 

Градоустройство 

Оперативна подкрепа Няма оперативна подкрепа 

Финансова подкрепа Финансиране на проектите 
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Механизъм на финансиране 
Финансиране на 

Звеното по изпълнение 

на програмата 

SVn е назначен за управител на фонда и получава такса за 

управление в размер на не повече от 2,9 % от внесения капитал 

на фонда 

Финансиране на 

проектите 

Проектите се финансират от собствените средства на 

бенефициентите или от техните финансови институции, от частни 

инвеститори и от „ED“. 

Финансов инструмент Инвестиционен фонд 

Финансови институции 

Частни инвеститори 

Собственици на проекти 

Размер на 

финансирането 

4 милиона евро 

Вид на финансирането Револвиращ фонд 

Източник на 

финансирането 

Община Хага, ЕФРР, Органа по програмата „Възможности за 

Запада“ 

Инструменти за 

финансиране 

Кредити 

Собствен капитал (дялово участие) 

Гаранции 

 

Резултати 
SVn отчете следните резултати към 1 декември 2014 г.: 

Един проект на стойност 72 хиляди евро е одобрен и изплатен на футболния клуб на Хага 

„Laakkwartier“.  Този проект се отнася до монтирането на слънчеви панели на покрива на 

сградата на клуба. 

Два проекта на обща стойност 2 милиона евро са в процес на кредитен анализ и одобрение. 

Два проекта на обща стойност 1,8 милиона евро са в процес на договаряне. Един 

допълнителен проект, за който не са налични данни, също е в процес на договаряне. 

Въз основа на последните прогнози към 31.03.2015 г., управителят на фонда очаква 8 проекта 

за финансиране на обща стойност 7,7 милиона евро. 

През м. юли 2015 г. втори проект на стойност 600 хиляди евро бе одобрен и изплатен на 

„Green Well Westland“.  Този проект се отнася до необходимите обходни сондажни работи, 

свързани с геотермалния проект на бенефициента.  

По-долу са представени подробности за проектите: 

 

Дата Обща 

 инвестиция 

Частна  

инвестиция 

Поискана 

от  

„ED“ 

Етап Бенефициент 
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инвестиция 

      

27.11.2013 1 100 000 0 500 000 1  

20.12.2013 1 052 700 500 000 500 000 2  

06.02.2014 885 000 0 72 000 5 ФК „Laakkwartier“ 

15.05.2014 23 162 000 1 500 000 1 500 000 2  

30.05.2014 4 000 000 0 1 300 000 1  

  30 199 700 2 000 000 3 872 000   

      
????? 2 000 000  600 000 5 „Green Well Westland“ 

 

 

Данни за контакти 
SVn 

Westerdorpsstraat 66 

3871 AZ Hoevelaken 

The Netherlands 

 

info@svn.nl 

 

 

 

Информационна справка 
 

Обща информация 

Държава Нидерландия 

Наименование на модела Енергиен фонд „Den Haag - ED“ 

Дата на създаване 2013 

 

Описание на модела 

Собственост Публична, отворена към частно финансиране 

Компетентен орган по 

програмата 

Община Хага 

Звено по изпълнение на 

програмата 

SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten) 

Оперативни услуги Изпълнител 

Оценител 

Финансист 

Модел на изпълнение Неприложимо 
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Видове финансирани проекти Възобновяема енергия 

Градоустройство 

Бенефициенти Отговорни за разработването на проекти лица, жилищни 

корпорации, фирми, фондации и НПО, както и публични 

субекти, напр. общини, местни власти 

Географско покритие Локално 

(0,5 милиона жители - община) 

 

Описание на финансовия модел 

Финансиране на проектите Публично, частно 

Финансов инструмент на 

проектите  

Инвестиционен фонд 

Финансови институции 

Частни инвеститори 

Собственици на проекти 

Собственици на имоти 

Финансови институции 

Финансови инструменти Кредити 

Собствен капитал 

Гаранции 

Модел на възвращаемост  

 

Рисков профил на проекта 

Риск по изпълнението Неприложимо 

Регрес Неизвестен 

Финансов риск Инвестиционен фонд 

Собственици на проекти 

Частни инвеститори 

Финансови институции 

 

Изисквания на модела 

Численост на персонала Минимално 

По-малко от 5 служителя на пълен работен ден  

Изисквания за собствен 

капитал или финансиране 

Средно ниво 

По-малко от 5 милиона евро 

 

Ключови показатели за модела 

Размер на инвестициите от 

създаването 

+/- 4 милиона евро 

Размер на проекта (или на 

портфейла от проекти) 

0,8 милиона до повече от 23 милиона евро 

Ниво на средни енергийни 

спестявания 

Неизвестен 

 

Степен на зрялост на разработката 

Степен на 

разработка/реализация 

В процес на разрастване 

Степен на оперативна 

разработка 

В процес на разрастване 
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Степен на финансова 

разработка 

В процес на разрастване 

 

Характеристики на модела 

Степен на установеност Няколко примера 

Потенциал за разрастване Голям 

Възможност за увеличаване на 

мащаба на модела 

Голяма 

Възможност за 

възпроизвеждане на модела 

Голяма 

Въздействие върху баланса на 

публичния сектор 

Средно ниво 

 

 

Източници 
 

https://www.svn.nl 

 

 

Holland Lieke, Op zoek naar JESSICA , Een ex ante-beleidsevaluatie naar een Europees 

financieringsinstrument op het gebied van grootschalige energiebesparingsprojecten in de 

bestaande bouw, 5 юли 2012 г. 

 

Overmeire Ton, Финансови инструменти в Хага, липсваща дата 

 

Overmeire Ton, Revolverende fondsen in Den Haag, онлайн презентация 

https://prezi.com/1154v4nhdluv/revolverende-fondsen-in-den-haag/# 

 

Van den Bungelaar William and van Aart Luc, Zelfevaluatie JESSICA-pilot Den Haag, Stichting HEID, 

April 2015 

 

Investeringsstrategie en juridische constructie van het Jessica-initiatief ‘Energiefonds Den Haag’ (ED) 

en ‘Fonds ruimte en economie Den Haag’ (FRED), Besluit van het College van Burgemeester en 

wethouders Den Haag, 10 юли 2012 г. 

 

Архитектура на „JESSICA“ в региона на Западна Нидерландия, Оценъчно проучване, 

Европейска инвестиционна банка, м. март 2012 г. 

 

Местен план за действие, Холдингов фонд за икономически инвестиции на Хага (HEID), 31 март 

2015 г. 

 

JESSICA Energiefonds Den Haag (ED), статия за интернет сайта „Kansen voor West“. 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails&Itemid=4

2&projectId=870, 2015 

 

https://www.svn.nl/
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails&Itemid=42&projectId=870
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails&Itemid=42&projectId=870
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Green Well leent geld bij Energiefonds, Groentenet.nl, 

http://www.groentenet.nl/groenten/nieuws/greenwellleentgeldbijenergiefondsdenhaag/, 8 

септември 2015 г. 

 

Държавна помощ SA.34660 (2012/N) – Нидерландия. Фондове на „JESSICA“ за градско развитие - 

Хага и Ротердам, Европейска комисия, 18 септември 2013 г. 

 

Evaluatie JESSICA pilot Den Haag, Besluit van het College van Burgemeester en wethouders Den 

Haag, 7 юли 2015 г. 

Financieringsvoorstel herstel Geothermiebron Green Well, Memo to Investeringscomité 

Energiefonds Den Haag from SVn, 25 март 2015 г. 

 

Oprichting stichting 'Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag', College van burgemeester 

en wethouders Den Haag, 2 юли 2013 г. 

 

Toekenning van subsidie uit het programma Kansen voor West aan het JESSICA-initiatief Fonds 

Ruimte en Economie Den Haag en Energiefonds Den Haag - RIS 247398, College van burgemeester 

en wethouders Den Haag, 13 март 2012 г. 

 

Aanvraagronde december 2011 – Cofinancieringsfonds, College van burgemeester en wethouders 

Den Haag, 17 януари 2012 г. 

 

http://www.groentenet.nl/groenten/nieuws/greenwellleentgeldbijenergiefondsdenhaag/

