November 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.

Interreg Noord-West Europa
Voor een uitgebreid overzicht van alle regelingen kijkt u op
www.resrotterdamdenhaag.nl/subsidies. Op deze website

(NWE)

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

Stimuleringsregeling

regeling of over het indienen van een subsidieaanvraag

Aardgasvrije Huurwoningen

kunt u bij de adviseurs van Haute Equipe terecht. U kunt

(SAH)

uw vragen mailen naar res.subsidies@haute-equipe.nl. Zij
nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.

Kansen voor West 3: energie
calls

NOVEMBER 2022

Interreg NWE
Status: Er komen twee openstellingen aan voor dit programma. De eerste opent 14 november 2022 en sluit 9
februari van het nieuwe jaar. De tweede openstelling komt in februari 2023 en is gericht op kleinschaligere
projecten.
Doel subsidie: Deze Europese subsidieregeling is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa
sterker maken. Innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit zijn belangrijke thema’s. Een project zal
inhoudelijk dus telkens op één van die thema’s moeten inspelen.
Bedrag: U kunt 60% van de totale kosten van uw project gesubsidieerd krijgen. Het budget voor de gehele
periode is € 310 miljoen.
Voorbereiden: 4/5 maanden (2/3 bij kleinschalige projecten)
Indienen:
Zie status, volgorde van binnenkomst
Uitvoeren:
-

SAH
Status: RVO meldt nu dat er inmiddels voor € 90.526.862 aan subsidie is verleend. Met de aanvragen die
momenteel in behandeling zijn wordt een bedrag van € 3.620.053 geclaimd. Het zeker nog beschikbare
budget bedraagt daarmee € 101.153.085.
Doel subsidie: Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan.
Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.
Bedrag: Max € 5.000,00 per woning.
Let op: Voor woningcorporaties, institutionele beleggers, zakelijke verhuurders, particuliere verhuurders.

Voorbereiden:
Indienen:
Uitvoeren:

1/2 maanden
Tot 31 december 2023, op volgorde van binnenkomst
Max 5 jaar

Kansen voor west 3
Status: Openstelling van twee regelingen binnen Kansen voor West. Beide op 15 november 2022
Doel subsidie: Er is subsidie voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame
energie te versnellen. Denk aan haalbaarheidsstudies, financiële, juridische en marktanalyses en risicoevaluaties. De investeringsconcepten moeten aansluiten bij bestaande en politiek goedgekeurde klimaat- en
energieplannen.
Bedrag: Het minimale bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt € 200.000 (gemeente Den Haag).
Maximale subsidie per project € 1 miljoen (gemeente Rotterdam). Er wordt maximaal 40% van de totale kosten
gesubsidieerd.
Let op: Zowel gemeente Rotterdam als gemeente Den Haag stellen open op 15 november. Beide regelingen
hebben dezelfde strekking.
Voorbereiden:
Indienen:
Uitvoeren:

3/4 maanden
Opent op 15 november 2022 (tenderregeling)
Max 2 jaar

