6 augustus 2022

Subsidiekansen voor
verduurzaming
Subsidienieuws voor de RES Rotterdam Den Haag gemeenten

Elke maand lichten we een aantal regelingen uit die de
komende tijd interessant zijn voor de RES-gemeenten en

Uitgelichte regelingen

haar partners.

Investeringssubsidie duurzaam
Voor een uitgebreid overzicht van alle regelingen kijkt u op
www.resrotterdamdenhaag.nl/subsidies. Op deze website

maatschappelijk vastgoed

vindt u naast een uitgebreid overzicht van de regelingen
een link naar alle nieuwsbrieven.
Met vragen over het subsidieoverzicht, een specifieke

Interreg Noorzee (NSR)

regeling of over het indienen van een subsidieaanvraag
kunt u bij de adviseurs van Haute Equipe terecht. U kunt
uw vragen mailen naar res.subsidies@haute-equipe.nl. Wij
nemen binnen vijf werkdagen contact met uw op.

Het Europese EU City Facility

AUGUSTUS 2022

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed
Status: Het ministerie bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed
(DUMAVA) voor. Op 3 oktober gaat de regeling open.
Doel subsidie: Eigenaren van maatschappelijk vastgoed stimuleren om te investeren in
verduurzamingsmaatregelen en op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.
Bedrag: Het subsidieplafond zal € 340 miljoen bedragen. U kunt 30% van de totale kosten van uw project
gesubsidieerd krijgen met een max van € 2.5 miljoen.
Let op: De indiener moet de eigenaar zijn van het maatschappelijk vastgoed.

Voorbereiden: 2/3 maanden
Indienen:
Tussen 3 oktober en 31 december
Uitvoeren:
Twee jaar de tijd voor uitvoering

Interreg Noordzee (NSR)

Status: de openstelling komt er aan
Doel subsidie: Subsidie wordt verleend voor het kopen en installeren van nieuwe machines en installaties. De
kosten zonder btw worden vergoed.
Bedrag: Er wordt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet
de subsidie minimaal € 5.000 zijn.
Let op: voor deze subsidie moet u samenwerken met internationale partners.

Voorbereiden:
Indienen:
Uitvoeren:

4/5 maanden
Tussen 14 augustus en 22 november
Max 18 maanden

Het Europese EU City Facility
Status: Onlangs haar vierde en tevens laatste openstelling.
Doel subsidie: voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te
versnellen. Denk aan haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses en risico-evaluaties. De
investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en
energieplannen.
Bedrag: een subsidie van € 60.000
Let op: alleen voor gemeenten

Voorbereiden:
Indienen:
Uitvoeren:

2/3 maanden
Tussen 9 juni en 30 september
Max 2 jaar

