Subsidiematrix Duurzaamheidsregelingen

Ter bevordering van de leesbaarheid hebben wij de subsidiematrix ingedeeld in 3 categorieën:
De categorieën zijn als volgt:


Europese regelingen;



Nationale regelingen;



Provinciale regelingen.
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Europese regelingen
1

Covenant of Mayors

Ondertekenaars van het

Alle lokale overheden

Het Burgemeestersconvenant is de algemene

Covenant of Mayors Office

Burgemeestersconvenant

(ongeacht hun omvang en

Europese beweging waarin lokale en regionale

1 Square de Meeûs

hebben meerdere redenen om

ongeacht de fase van

overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen

1000-Brussels (Belgium)

zich bij de beweging aan te

implementatie van hun

de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame

sluiten, waaronder:

energie- en klimaatbeleid)

energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

Helpdesk voor algemene inlichtingen:



Extra inzet voor CO2-

kunnen het

Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars

+32 25047862

reductie openbaar maken;

Burgemeestersconvenant

van het Convenant om de 20% CO2

De aandacht voor CO2-

ondertekenen.

reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen

Internet:

2020 te behalen en te overtreffen.

http://www.burgemeestersconvenant.e



reductie op hun
grondgebied creëren of

Er is geen deadline.

u/index_nl.html

versterken.
2

LIFE

Voor de totale periode

Tot de aanvragers behoren

LIFE is het programma van de Europese Unie voor Rijksdienst voor Ondernemend

2014-2020 is een bedrag van

overheden, bedrijven en

de ontwikkeling en uitvoering van het Europese

Nederland

ongeveer € 3,5 miljard

non-gouvernementele

natuur- en milieubeleid.

Tel: 088 042042

beschikbaar voor geheel

organisaties (NGO’s).

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en

Internet: http://www.rvo.nl/subsidies-

Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de

regelingen/life

Europa. Daarvan is 75% voor
het subprogramma Milieu en

Projecten konden in 2014

uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma

25% voor het subprogramma

tot uiterlijk 16 oktober

ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-,

Klimaat.

worden ingediend. Het is

monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten



Subprogramma LIFE

nog niet bekend wanneer de op het gebied van:

Milieu en Natuur:

volgende call zal zijn.



€ 254,4 miljoen
- ‘Traditionele projecten’:

Natura 2000 gebieden);



€ 175 miljoen

Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots
en demonstratie van innovatieve

- Integrated projects’:
€ 61,5 miljoen (neem voor

Natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van

milieutechnologieën);



Klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

meer informatie contact
op met het
LIFE-loket);



Subprogramma LIFE
Klimaat: € 44 miljoen;



Uitvoeringskosten voor
NGO’s (milieu en
natuurgerelateerd):
€ 9 miljoen.

Een project kan 60% subsidie
krijgen, soms 75% als het bij
natuurprojecten om prioritaire
habitats of soorten gaat.
3

European Energy

Het budget wordt per project

Tot de aanvragers behoren

EEE-F wordt gebruikt voor de ontwikkeling van

(Concept)aanvragen kunnen worden

Efficiency Fund

beoordeeld.

(lokale en regionale)

projecten op het gebied van energiebesparing,

ingediend via de eligibility check op de

overheden van de 27

energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en

website: http://www.eeef.eu/eligibility-

(EEE-F)
Dit betreft een

lidstaten, publieke en private schoon stedelijk transport. De regeling wordt

check.html

financieringsfaciliteit. Het

partijen die opereren in

gebruikt ter ondersteuning van projecten op het

Deze aanvragen worden in eerste

EEE-F verstrekt

dienst van deze overheden.

gebied van duurzame energie, met name in

instantie gescreend door de

stedelijke omgevingen.

Investment Manager, de Deutsche

marktconforme financiering.
Investeringen vanaf

Aanvragen kunnen

Bank.

€ 5 miljoen komen voor deze

doorlopend worden

Daaronder vallen met name projecten betreffende:

regeling in aanmerking.

ingediend.



Openbare en particuliere gebouwen die

Partijen geïnteresseerd in financiering

Met name voor het energie

oplossingen op het gebied van energie-

van EEE-F kunnen voor meer vragen

efficiëntie-onderdeel worden

efficiëntie en/of hernieuwbare energie

contact opnemen met:

ook projecten met een lager

behelzen;



Investees: investments@eeef.eu;
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden


projectvolume in aanmerking
genomen.

Investeringen voor warmtekrachtkoppeling
(WKK), met name op basis van hernieuwbare

Contact


Technical Assistance:
technical_assistance@eeef.eu.

energiebronnen, met een hoge energieefficiëntie;


Gedecentraliseerde en lokaal geïntegreerde
hernieuwbare energiebronnen en de integratie
hiervan in de elektriciteitsnetten;



Lokale infrastructuur, met inbegrip van
efficiënte buitenverlichting van openbare
infrastructuur zoals straatverlichting,
oplossingen voor elektriciteitsopslag.

4

Horizon 2014-2020

Het budget van Horizon 2020
is € 70 miljard voor de periode
2014-2020. Dit wordt
weggezet in diverse

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor
Rijksdienst voor Ondernemend
onderzoek
en
innovatie
(2014-2020)
vormt
het
individuele
Nederland
kader waarbinnen de Europese Unie (EU)
wetenschappelijke
Tel: 088 0424242
onderzoeksen
innovatieactiviteiten
onderzoekers en
ondersteunt.
organisaties die in
internationaal verband actief De algemene doelstelling van Horizon 2020 is
het opbouwen van een samenleving en een
zijn in onderzoek en
wereldwijd toonaangevende economie in de
innovatie.
gehele Unie, die gebaseerd zijn op kennis en
innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage tot
Er worden in de looptijd
een duurzame economie wordt geleverd.
2014-2020 diverse calls
Horizon 2020 vormt niet alleen een
gepubliceerd.
ondersteuning van de Europa 2020-strategie en
andere beleidsmaatregelen van de Unie, maar
levert ook een bijdrage tot het verwezenlijken en
functioneren van de Europese
Onderzoeksruimte (EOR).
Tot de aanvragers behoren

5

Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers. Deze sluiten
aan bij de Europese doelen voor
werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het
bijbehorende vlaggenschip Innovation Union.
 Excellente Kennisbasis;

5



Industrieel Leiderschap;



Maatschappelijke Uitdagingen.

European Local Energy Dit betreft een

Tot de aanvragers behoren

Het doel van ELENA is het ondersteunen van

Europese Investeringsbank

Assistance Facility

financieringsfaciliteit.

lokale en regionale

steden en regionale overheden bij investeringen in

Boulevard Konrad Adenauer 100

(ELENA)

De subsidie bedraagt

overheden of andere

herbruikbare energie en energie-efficiency

2950 Luxemburg

maximaal 90% van de

(samenwerkingsverbanden

initiatieven.

Luxemburg

subsidiabele kosten. Het moet

van) publieke instellingen.

In het kader van ELENA is financiering

hier gaan om projecten met

beschikbaar voor kosten die samenhangen met

een grote omvang. Meerdere

Aanvragen kunnen

technische assistentie bij het voorbereiden van

kleine projecten kunnen

doorlopend worden

grote duurzame investeringsprogramma’s. Onder

gebundeld worden om deze

ingediend.

technische assistentie kan bijvoorbeeld worden

omvang te bereiken.

Tel: +352 43793122

verstaan: haalbaarheidsonderzoek,
marktonderzoek, structurering van programma’s,

Het budget bedraagt ongeveer

ondernemingsplan, energie audits en kosten

€ 15 miljoen per jaar.

verbonden aan de voorbereidingen noodzakelijk
voor de deelname aan tenders.
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Nationale regelingen
6

Interreg Duitsland -

Het budget vanuit EFRO voor

Prioritaire as 1 richt zich met Met het INTERREG V A-programma Deutschland-

Gemeenschappelijk INTERREG

Nederland

het programma is € 222

name op het regionale

Nederland wordt koers gezet

Secretariaat, Kleve (D)

miljoen. Bij een project moet er bedrijfsleven.

voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van de

De heer P.P. Knol

50% cofinanciering tegenover

Nederlands-Duitse grensregio tot een van de

E-mail: info@deutschland-

De maatregelen in prioriteit

meest intelligente, duurzame en inclusieve

nederland.eu

2 zijn gericht op het

topregio’s van Europa.

Tel: +49 (0) 2821793041

Het budget is als volgt

bereiken van duurzame

Binnen het programma zullen Nederlands-Duitse

Internet: www.deutschland-

verdeeld:

samenwerking en afspraken projecten worden ondersteund, die de innovatie-



Prioriteit 1: 61,1% -

tussen met name overheden en concurrentiekracht van de grensregio verhogen

€ 135,74 mln.

en overige instituties in het

en de barrièrewerking van de grens op allerlei

Er zijn regionale

Prioriteit 2: 32,9% -

programmagebied.

manieren verminderen. Het betrekken van het

programmamanagements per Euregio,

MKB – als motor van de economie in de

kijk voor de contactinformatie op:

staan.



€ 73,09 mln.

nederland.eu

Daarnaast gaat 6% van het

Op 19 november 2014 heeft

grensregio – staat daarbij centraal. Onder andere

www.deutschland-

budget (€13,33 miljoen) naar

de startbijeenkomst

zullen kennisvalorisatie en productontwikkeling in

nederland.eu/nl/contactpunten-

Technische Bijstand, voor

plaatsgevonden. Naar

een Nederlands-Duitse context worden

service/contactpersonen

efficiënte begeleiding van het

verwachting worden de

vormgegeven.

programma.

eerste projectideeën nog dit
jaar goedgekeurd.

Ieder project moet onder één van de beiden
prioriteiten “Verhoging van de
grensoverschrijdende innovatiekracht van het
programmagebied“ (prioriteit 1) “Sociaal-culturele
en territoriale cohesie van het programmagebied”
(prioriteit 2) uit het Operationeel programma vallen.
Elke prioriteit omvat een centrale doelstelling van
het operationeel Programma.
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Nr.
7

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Interreg Vlaanderen -

Interreg ‘Vlaanderen –

Tot de aanvragers behoren

Het programma ambieert met concrete

Meer informatie is beschikbaar bij de

Nederland

Nederland’ zal vermoedelijk

overheden, (mkb)bedrijven

vernieuwende projecten verder bij te dragen aan

projectadviseurs van het programma:

€152 miljoen aan middelen

en kennisinstellingen.

de positie van de grensregio binnen Europa. De

krijgen vanuit het Europees

Grensregio is daarom op zoek naar projectideeën

Vanuit de provincie Nederlands

Fonds voor Regionale

In de komende 7 jaar zullen

die aansluiten bij de volgende thema’s:

Limburg:

Ontwikkeling (EFRO) om

er verschillende

Versterking van onderzoek, technologische

Contactpersoon:

tussen 2014 en 2020 te

projectoproepen worden

ontwikkeling en innovatie (30-40% van het budget)

Janneke Meulenbeld

investeren in waardevolle,

gelanceerd, gevolgd door



Tel: +32 (0)3 2406932

grensoverschrijdende

een beslissingsprocedure in

projecten.

twee stappen. Eerst hoeft u
maar een beperkte

Het programma subsidieert tot

projectschets aan te

50% van de kosten van het

melden, waarna een

project.

preselectie wordt gehouden.



De geselecteerde projecten
mogen vervolgens een

Stimuleren van industrieel onderzoek en
experimentele ontwikkeling door uitbreiding
van onderzoeksinfrastructuur en
samenwerking tussen kennisinstellingen;
Valorisatie van kennis en innovatie door
industrieel onderzoek en experimentele
ontwikkeling, via samenwerking tussen
bedrijven onderling en met kennis- en
onderwijsinstellingen.

uitgebreid aanvraagdossier

Steun voor meer energie-efficiëntie en

indienen waarna de

hernieuwbare energie (20-30% van het budget)

eindselectie doorgaat en de



goedkeuring kan volgen.

Bevorderen van energie-efficiëntie en
Bevorderen van energie-efficiëntie en

De eerste oproep is

hernieuwbare energie in openbare

gelanceerd op het

infrastructuur, inclusief de woningbouwsector;

op 24 november 2014. Deze

janneke.meulenbeld@grensregio.eu

hernieuwbare energie in bedrijven;


startevenement Interreg V,

E-Mail:



Promotie van innovatie voor CO2-arme
technologieën.

oproep wordt afgesloten op

Bescherming van het milieu en bevordering van

30 januari 2015 om

efficiënte omgang met hulpbronnen (20 – 30% van
het budget)

8

Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline
12.00u ’s middags (dit

Mogelijkheden / bijzonderheden


betreft slechts de
preselectie, geselecteerde

Beschermen, bevorderen en herstellen van
biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten;



projecten kunnen erna de
volledige aanvraag

Contact

Innovatie voor de verbetering van het milieu
en een efficiënte omgang met hulpbronnen;



klaarmaken).

Het bevorderen van efficiënte omgang met
hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven
door het stimuleren van aanpassing van
productieprocessen.

Bevordering van werkgelegenheid en
ondersteuning van arbeidsmobiliteit


Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio.

8

OP EFRO

De hoogte van de bijdrage

Aanvragen kunnen

Doel van de regeling is een bijdrage leveren aan

Stimulus Programmamanagement

Zuid-Nederland

dient nog vastgesteld te

waarschijnlijk vanaf eind

de versterking van de economische en sociale

Tel: 040 2370100

2014-2020

worden door de EC.

2014 worden ingediend.

samenhang door het ongedaan maken van de

E-mail: info@stimulus.nl

Waarschijnlijk zal de

belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de

Internet: www.op-zuid.nl

subsidiebijdrage op max. 35%

Europese Unie.

vastgesteld worden.
Landsdeel Zuid heeft in de houtskoolschets de
volgende speerpunten benoemd voor het
realiseren van deze gemeenschappelijke strategie:


Campusontwikkeling ter ondersteuning van de
S3;



Incubatoren t.b.v. starters ter ondersteuning
van de MKB-stimulering;



Stedelijke projecten voor de overgang naar
een koolstofarme economie.
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

De kern van de S3-strategie bestaat uit drie pijlers
die tezamen bij uitstek de economische kracht van
Zuid-Nederland vertegenwoordigen: Agro & Food,
Chemie, HighTech Systemen en Materialen. De S3
is nader uitgewerkt en onderbouwd in de
conceptregeling OP-Zuid Nederland van 20 januari
2014. Dit concept is ter goedkeuring ingediend bij
de Europese Commissie.
9

Green Deal

De overheid kan met de Green Tot de aanvragers behoren

De overheid wil dat verduurzaming rendabeler

Meer informatie over de Green Deal is

Deal een rol spelen door:

burgers, bedrijven,

wordt. De Green Deal is geen subsidie, maar een

te vinden op de website



organisaties en overheden.

samenwerkingsverband om belemmeringen rond

www.rijksoverheid.nl/greendeal

Partijen bij elkaar te
brengen;

allerlei projecten uit de weg te nemen. Door



Kennis te verschaffen;

Green Deals kunnen

bestaande belemmeringen blijft een aanzienlijk



Belemmerende

doorlopend worden

potentieel van verduurzaming onbenut.

regelgeving te wijzigen.

aangemeld.
Het kabinet nodigt iedereen uit om met initiatieven
voor een Green Deal te komen. Uitgangspunten bij
de beoordeling zijn:


Een indiener moet zelf een actieve rol spelen
bij de uitvoering van een initiatief;



Het moet gaan om concrete initiatieven op het
gebied van duurzaam gebruik van
grondstoffen en water (waaronder
biodiversiteit), duurzame mobiliteit, duurzame
energie en energiebesparing;



Het initiatief moet rendabel zijn of kunnen
worden;
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden


Het initiatief moet snel resultaat hebben;



Het initiatief moet tot nieuwe economische

Contact

activiteit(en) leiden of tot kostenbesparingen
voor bedrijven en burgers.
10

11

Regeling Stimulering

Dit betreft een

Tot de aanvragers behoren

Het doel van het Besluit stimulering duurzame

Rijksdienst voor Ondernemend

Duurzame

exploitatiesubsidie. Het

bedrijven, gemeenten en

energieproductie (SDE+) is het stimuleren van

Nederland

Energieproductie

subsidiebedrag wordt per

(non-profit) instellingen.

energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

Tel: 088 0424242

(SDE+) 2015

productiecategorie bepaald en

Groenprojecten

Internet: http://www.rvo.nl/subsidies-

is o.a. gekoppeld aan de

De SDE+ gaat gefaseerd

Subsidie kan worden verstrekt voor de

regelingen/stimulering-duurzame-

relevante energieprijs op de

open. In 2015 worden 9

technologieën: windenergie (diverse categorieën),

energieproductie-sde

markt.

fasen opengesteld in de

waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp, thermische

periode 31 maart,

drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting

In 2015 stelt de minister weer

9.00 uur tot

van biomassa (diverse categorieën), thermische

€ 3,5 miljard beschikbaar voor

9 november 2015,

conversie van biomassa, ketel op biomassa,

hernieuwbare energieprojecten 17.00 uur.

vergassing van biomassa, geothermie en zonthermie

in de SDE+.

met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.

Dit betreft een

De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene'

Rijksdienst voor Ondernemend

financieringsfaciliteit. Projecten projectontwikkelaars,

Tot de aanvragers behoren

spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een

Nederland

met een groenverklaring

natuurorganisaties,

lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een

Tel: 088 042 42 42

kunnen vanuit een groenfonds

waterschappen, particuliere

investeerder met een groenproject. Zo'n investeerder

Internet: http://www.rvo.nl/subsidies-

een lening krijgen waarvan de

natuurbeheerders,

heeft hiervoor een groenverklaring nodig.

regelingen/regeling-groenprojecten

rente gemiddeld 1% lager is

gemeentelandbouw-

dan de marktrente.

bedrijven,

De 'Regeling groenprojecten' is geschikt voor de

woningcorporaties,

nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en de

particuliere-eigenaren

huidige hoofdpunten van milieubeleid. De veranderde

bewoners van

regeling biedt nieuwe projecten een kans op groene

koopwoningen.

financiering.
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Aanvragen kunnen
doorlopend worden
ingediend.
12

Energie-investerings-

Het beschikbare budget voor

Tot de aanvragers behoren

De Energie-investeringsaftrek is bedoeld om

Rijksdienst voor Ondernemend

aftrek (EIA)

2014 is € 111 miljoen.

ondernemers die in

energiebesparing en de inzet van duurzame energie

Nederland

Het aftrekpercentage is 41,5%

Nederland belastingplichtig

door ondernemingen te stimuleren.

Tel: 088 6023430

(periode 2011-2014), ongeacht zijn voor inkomstenbelasting

E-mail: eia@rvo.nl

de omvang van de investering. of vennootschapsbelasting

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in

Internet: http://www.rvo.nl/subsidies-

Eén bedrijfsmiddel kost

en voor eigen rekening een

dat een bepaald percentage van relevante

regelingen/energie-

minimaal € 450. Het bedrag

onderneming drijven.

investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan

investeringsaftrek-eia

aan investeringen moet in

Stichtingen en verenigingen

worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een

2014 minimaal € 2.500 per

die belastingplichtig zijn

belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen

kalenderjaar bedragen.

voor de inkomsten- of

invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook

vennootschapsbelasting

worden toegepast in geval van lease.

De bedragen voor 2015 zijn

kunnen ook als aanvrager

nog niet bekend.

fungeren en dus in
aanmerking komen voor
vrije afschrijvingen.
Aanvragen kunnen
gedurende het gehele jaar
worden ingediend, maar
moeten binnen drie
maanden, nadat
verplichtingen zijn
aangegaan, zijn ontvangen.

12

Nr.
13

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Milieu-

Budget voor 2014 is

Tot de aanvragers behoren

investeringsaftrek

€ 93 miljoen.

ondernemers die in

(MIA)

Nederland belastingplichtig

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

De Milieu-investeringsaftrek is bedoeld om
Rijksdienst voor Ondernemend
investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen Nederland
te bevorderen.
Tel: 088 0424242

De bijdrage per categorie in

zijn voor inkomstenbelasting

Internet: www.rvo.nl/subsidies-

2014 is:

of vennootschapsbelasting

regelingen/mia-en-vamil



Categorie 1: 36%;

en voor eigen rekening een



Categorie 2: 27%;

onderneming drijven.



Categorie 3: 13,5%.
Stichtingen en verenigingen

De bedragen voor 2015 zijn

die belastingplichtig zijn

nog niet bekend.

voor de inkomsten- of
vennootschapsbelasting
kunnen ook als aanvrager
fungeren en dus in
aanmerking komen voor
vrije afschrijvingen.
Aanvragen kunnen
gedurende het gehele jaar
worden ingediend, maar
moeten binnen drie
maanden, nadat
verplichtingen zijn
aangegaan, zijn ontvangen.
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Nr.
14

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Willekeurige

Het totale budget voor 2014 is

Tot de aanvragers behoren

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Rijksdienst voor Ondernemend

afschrijving milieu-

€ 14 miljoen. De VAMIL-

ondernemers die in

(VAMIL) wil de overheid investeringen in het belang

Nederland

investeringen (VAMIL)

regeling is een fiscale faciliteit.

Nederland belastingplichtig

van een duurzaam leefmilieu en doelmatig

Tel: 088 0424242

Bepaalde investeringen

zijn voor inkomstenbelasting energiegebruik bevorderen.

Internet: www.rvo.nl/subsidies-

kunnen op grond van deze

of vennootschapsbelasting

regelingen/mia-en-vamil

regeling versneld of vertraagd

en voor eigen rekening een

De VAMIL is een belastingfaciliteit. Organisaties

worden afgeschreven. Dit

onderneming drijven.

kunnen een bedrijfsmiddel versneld, normaal of

levert voordelen op in termen
van liquiditeit en rente.

vertraagd afschrijven. In plaats van de gebruikelijke
Stichtingen en verenigingen

fiscale afschrijving kan het betreffende bedrijfsmiddel

die belastingplichtig zijn

desgewenst voor het volle bedrag in één jaar worden

De bedragen voor 2015 zijn

voor de inkomsten- of

afgeschreven. Hierdoor ontstaat een liquiditeits- en

nog niet bekend.

vennootschapsbelasting

een rentevoordeel voor de aanvrager.

kunnen ook als aanvrager
fungeren en dus in

Het moet gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen

aanmerking komen voor

die betrekking hebben op onder meer de volgende

vrije afschrijvingen.

gebieden:
1. Duurzame productiemiddelen;

Aanvragen kunnen

2. Klimaatverandering;

gedurende het gehele jaar

3. Luchtverontreiniging;

worden ingediend, maar

4. Overlast en gezondheid;

moeten binnen drie

5. Mobiele werktuigen en transportmiddelen;

maanden, nadat

6. Externe veiligheid en preventieve voorzieningen;

verplichtingen zijn

7. Biodiversiteit en natuurlijke omgeving;

aangegaan, zijn ontvangen.

8. Grondstoffenbesparing en hergebruik;
9. Afvalstromen.

14

Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

Provinciale regelingen
15

Limburgs Energiefonds

Kleine eenvoudige projecten:

Tot de aanvragers behoren

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. is opgericht

(LEF)



Maximale projectkosten

initiatiefnemers die

door de Provincie Limburg met als doel met leningen,

€ 0,4 mln

projecten wensen te

garanties en participaties investeringen te stimuleren

Minimale LEF-financiering

realiseren en exploiteren die op het gebied van energiebesparing en opwekking

€ 15.000, in de vorm van

CO2-reductie of besparing

van duurzame energie in de Provincie Limburg.

een (achtergestelde)

tot gevolg hebben.

Sinds april 2013 heeft het genoegen om het fonds te

lening tegen een

Naast ondernemingen en

beheren. Dit doen wij met veel plezier.

marktconforme rente (5-

non-profit instellingen

8%)

kunnen ook coöperaties,

Het fonds is bedoeld voor projecten voor of in de

Grote complexe projecten

stichtingen en verenigingen

provincie Limburg. Het gaat daarbij om kansrijke



Minimale projectkosten

een aanvraag doen. Het

projecten die aantoonbaar en kosteneffectief

€ 0,4 mln;

LEF kan geen initiatieven

bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of

Maximale LEF-

van particulieren in

duurzame energieopwekking. Het LEF beoogt een

financiering € 1 mln.

ontvangst nemen.

aanjagende rol te vervullen door dergelijke projecten





(in uitzonderlijke gevallen

op revolverende wijze financieel te ondersteunen.

is meer bespreekbaar).

Aanvragen kunnen

De financiering wordt

doorlopend worden

verstrekt als preferent

ingediend.

eigen vermogen,
winstdelende of
(achtergestelde) lening;


Het rentepercentage en
geëiste rendement zijn
marktconform (6-8% voor
leningen en 8-12% voor
preferent eigen vermogen
of winstdelende leningen).
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Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

LEF-financiering is maximaal
gelijk aan uw eigen inbreng
(eigen vermogen plus ander
risicokapitaal).
16

BIHTS Voucher

Er zijn 3 soorten vouchers

Tot de aanvragers voor de

Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) is

Industriebank LIOF

beschikbaar:

vouchers behoren MKB’ers.

een grensoverschrijdende kennisinfrastructuur

Contactpersoon:



100 vouchers à € 10.000

Er moet een meerwaarde

waarbinnen kennis en innovatieve ideeën over een

René Kessen

over een periode van

gerealiseerd worden voor de duurzame gebouwde omgeving transformeren in

5 jaar;

regio Parkstad, bijvoorbeeld

concrete producten en diensten die niet alleen de

8 vouchers van € 50.000

door middel van kennis

CO2-uitstoot verminderen maar ook het economisch

voor het uitvoeren van

inhuren uit deze regio.

perspectief van MKB’ers in de regio versterken.



grotere innovatieprojecten

E-mail: rkessen@liof.nl

Van de totale CO2-uitstoot in Nederland komt 40%

van MKB samen met een

De aanvragen kunnen

kennisinstelling in de

worden ingediend zolang de

periode van 5 jaar. Voor

voorraad strekt.

voort uit de gebouwde omgeving.
Om MKB’ers extra te stimuleren te innoveren op het

deze projecten dient

gebied van duurzame toepassingen in de gebouwde

tenminste, naast 1 MKB-

omgeving, is o.s. een voucherregeling opgezet.

bedrijf ook een
onderzoekscentrum/
kennis- en
onderwijsinstelling
meegenomen te worden.
Verder is een
cofinanciering van 50%
vereist;

16

Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie


Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

Contact

3 vouchers van maximaal
200.000 voor grote
projecten over een
periode van 5 jaar. Hierbij
dienen ten minste 2 MKBbedrijven betrokken te zijn
met een
onderzoekscentrum/kenni
s- en onderwijsinstelling.
Voor deze voucher geldt
dat er een cofinanciering
van 50% is vereist.

17

Nadere subsidieregels

Er is een maximaal bedrag per

Tot de aanvragers behoren

Het doel van de regeling is het stimuleren van het

Provincie Limburg

duurzaamheidsmaatreg maatregel en per prestatie-

Limburgse scholenbesturen, treffen van energiebesparende maatregelen en/ of

elen scholen,

eenheid.

stichtingen die het beheer

maatregelen om duurzame energie op te wekken aan Tjeerd Okkes

Beleidsmedewerker:

verenigingen en

Per accommodatie of

voeren over

accommodaties bestemd en in gebruik voor

Tel: (043) 3897635

gemeenschapshuizen

gemeenschapshuis wordt

kinderdagverblijven en

activiteiten van een sport- of vrijetijdsvereniging, een

E-mail: ta.okkes@prvlimburg.nl

2014-2015

maximaal een subsidie van

buitenschoolse opvang,

kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een

€ 25.000 vastgesteld

sportverenigingen,

school of een gemeenschapshuis.

vrijetijdsverenigingen en
stichtingen die het beheer

De regeling biedt een financiële tegemoetkoming in

voeren over een

de investeringskosten van diverse

gemeenschapshuis.

energiebesparende en/of energieopwekkende
maatregelen, waardoor de terugverdientijd kleiner

De subsidieaanvraag kan

wordt en daarmee de investering aantrekkelijker. De

worden ingediend vanaf

subsidie wordt verstrekt per maatregelen (en per
prestatie-eenheid). De maatregelen die worden

17

Nr.

Subsidieprogramma

Hoogte subsidie

Aanvrager / Deadline

Mogelijkheden / bijzonderheden

1 september 2014 en dient

gestimuleerd zijn verdeeld in maatregelen voor

uiterlijk op 1 september

bestaande bouw en voor nieuwbouw.

Contact

2015 te zijn ontvangen.
18

Nadere subsidieregels

De hoogte van de subsidie

Tot de aanvragers behoren:

In oktober 2012 is een convenant gesloten tussen de

Provincie Limburg

asbest eraf,

bedraagt € 4,50 per m2



Agrarische

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en

Beleidsmedewerker:

zonnepanelen erop

asbestdak dat gesaneerd

onderneming;

de gezamenlijke provincies waarin is

Fleur Rasenberg

Voormalige agrarische

overeengekomen dat in de periode 2012-2014 door

Tel: (043) 3897132

onderneming;

provincies, met rijksmiddelen, een regeling wordt

E-mail: fre.laumen@prvlimburg.nl

Eigenaar van een

opgesteld en uitgevoerd om het verwijderen van

voormalig agrarisch

asbestdaken en afvoeren van asbest bij agrarische

bouwblok;

ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook

Loonbedrijf.

zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst.

wordt, tot een



maximum van € 1.5000.

De totaal verstrekte subsidie
aan een subsidieaanvrager
over een periode van drie



belastingjaren bedraagt
maximaal € 15.000.

Een subsidieaanvraag kan
worden ingediend tot
1 september 2015.

19

Nadere subsidieregels

De subsidie bedraagt

Tot de aanvragers behoren

Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het

Provincie Limburg

milieu

maximaal 35%-60% van de

rechtspersonen.

stimuleren van ondernemingen om te investeren in

Beleidsmedewerker:

subsidiabele kosten

milieubeschermende maatregelen. Het gaat dan om

Fleur Rasenberg

(afhankelijk van de maatregel). Een aanvraag kan

maatregelen welke verder gaan dan de verplichte

Tel: (043) 3897132

Dit kan evenwel met 20

doorlopend worden

communautaire normen inzake milieubescherming

E-mail: fre.laumen@prvlimburg.nl

procentpunt

ingediend.

of, bij ontstentenis van communautaire normen het

worden verhoogd voor

niveau van milieubescherming doen toenemen.

subsidie aan kleine
ondernemingen en met 10
procentpunt voor subsidie aan
middelgrote ondernemingen.
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