Oktober 2022

Subsidiekansen voor
verduurzaming
Subsidienieuws voor de RES Rotterdam Den Haag gemeenten

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

Uitgelichte regelingen

hun partners.

Just Transition Fund (JTF)
Voor een uitgebreid overzicht van alle regelingen kijkt u op
www.resrotterdamdenhaag.nl/subsidies. Op deze website

Rijnmond

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

The European Urban Initiative

regeling of over het indienen van een subsidieaanvraag

(EUI) - New European Bauhaus

kunt u bij de adviseurs van Haute Equipe terecht. U kunt
uw vragen mailen naar res.subsidies@haute-equipe.nl. Zij
nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

DUMAVA: Overtekend op dag één
van de openstelling

OKTOBER 2022

Just Transition Fund (JTF)
Status: De exacte datum van eerste openstelling is momenteel nog niet bekend en is onder voorbehoud van
goedkeuring van het programma door de Europese Commissie. De verwachting is dat deze datum in de tweede
helft van Q4 2022 zal zijn.
Doel subsidie: Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit
fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen de energietransitie in te gaan.
In Nederland gaat het om zes gebieden waarvan Groot-Rijnmond er één van is.
Bedrag: Voor de regio Groot-Rijnmond komt een bedrag van € 58,5 mln. beschikbaar. Het subsidiebedrag per
project is maximaal € 2 mln. en 50% van de totale kosten.
Let op: Specifieke aandacht voor de energietransitie in het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam.
Voorbereiden: 2/3 maanden
Indienen:
Openstelling komt in Q4 (op volgorde van binnenkomst)
Uitvoeren:
-

EUI - New European Bauhaus
Status: Specifieke call open tot 31 december 2022 (Call: Co-Creation of public space through citizen
engagement).
Doel subsidie: Het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stedelijke
ontwikkeling, en om een sterkere link te leggen met EU-beleid. Het Nieuwe Europese Bauhaus is een
ecologische, economische en culturele regeling, gericht op het combineren van design, duurzaamheid,
toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen om de Europese Green Deal te helpen realiseren.
Bedrag: Max € 45.000 per project en 100% van de totale kosten.
Let op: Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van minimaal 2 en maximaal 4 partners.
Voorbereiden:
Indienen:
Uitvoeren:

3/4 maanden
Er komen nieuwe calls aan maar de bovenstaande call staat open tot 31 december 2022.
-

DUMAVA
De nieuwe subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed lijkt op de eerste dag van de openstelling (3
oktober) al overtekend te zijn. De regeling waarbij eigenaren van maatschappelijk vastgoed zoals kerken,
zwembaden, scholen en buurthuizen subsidie kunnen krijgen voor het nemen van
verduurzamingsmaatregelen als het installeren van warmtepompen, ledlampen of het aanbrengen van betere
isolatie blijkt ongekend populair. Het lijkt erop dat het voor deze regeling geen zin meer heeft om een
aanvraag in te dienen. Zodra een soortgelijke regeling opent of als er een nieuwe openstelling aankomt
houden wij u op de hoogte.

