DUURZAAMHEIDSSUBSIDIES
Bedrijven
Vanuit
Provincie

Naam
HIRB+ (Herstructurering
Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen

Duur/ €
€1.500.000
22 april 2021 tot en
met 30 december 2021

RVO

SDE++ (Stimulering
Duurzame Energieproductie
en klimaattransitie)
OTW (ondersteuning
toekomstbestendige
werklocaties)
TOZO (Tijdelijke
overbruggingsregeling)
SVM (Subsidieregeling
Verduurzaming MKB)

Nieuwe ronde geopend
op 5 oktober 2021

Rijk

VEKI (Versnelde
klimaatinvesteringen
industrie)

Beschikbaar budget
€32.591.734
1 september 2020
09:00 uur en 14
december 2021, 17:00
uur

Rijk

SABE (Subsidiemodule
agrarische
bedrijfsadvisering en
educatie)

Tijdelijk gesloten,
komen meer openingen

Rijk

Samen leren in projecten
over duurzame landbouw

1 november tot 15
december 2021

Provincie

Rijk
Rijk

Wat
Deze subsidie helpt bij de
verduurzaming van
bedrijven(terreinen) en is
gericht op
energiebesparing en
opwek van duurzame
energie.

2020 (geëindigd)

Stopt vanaf 1 oktober
2021
80% van de gemaakte
kosten (excl. BTW),
Max. €2.500 per
bedrijfspand
1 oktober 2021 09:00
uur en sluit op 30
september 2022, 17:00

Met deze subsidie kunt u
een gespecialiseerde
adviseur inhuren voor
energieadvies op maat.
Het energieadvies geeft u
inzicht in het verder
verduurzamen van uw
onderneming en/of
wagenpark.
Wilt u binnen uw
onderneming CO2besparende maatregelen
nemen, waarvan de
werking is bewezen?
Maar loopt u tegen te
hoge investeringskosten
aan? En is de tijd waarin
deze kosten zich
terugverdienen langer
dan 5 jaar? Dan kunt u in
aanmerking komen voor
de subsidie Versnelde
klimaatinvesteringen in de
industrie (VEKI).
Budget om een adviseur
in te huren die advies
geeft over de
verduurzaming van het
bedrijf
Aanvraag door een groep
agrariërs. Kan samengaan
met SABE.

Provincie

POP3 (fysieke investeringen
in verduurzaming van
agrarische ondernemingen
van jonge landbouwers)

30% van de
noodzakelijke kosten
tot maximaal €20.000
Tijdelijk gesloten

Rijk

DEI+ (projecten ten
behoeve van circulaire
economie; recycling van
afval dat andere
ondernemers produceren)
GMO Groenten en fruit
(gemeenschappelijke
marktordening van
groenten en fruit)

Max 3 miljoen per
project.
Open van 15 juni 2021
tot en met 7 januari
2022, 17:00 uur
Max 4,1% van de
waarde van de
producten die u als
producentenorganisatie
verkoopt. LNV kan dit
percentage verhogen
naar max 4,6% als dit
nodig is om een crisis te
voorkomen of als er
een crisis is.
Open vanaf 23 juli 2021
€1-3 miljoen
open tot 30 november
2021, 17:00 uur

Rijk

Rijk/ EU

LIFE (LIFE is een Europees
subsidieprogramma dat
bijdraagt aan het realiseren
van het Europese milieu-,
energie- en klimaatbeleid,
zoals de Europese Green
Deal)

EU,
Provincie
en
gemeenten

LEADER

€634.000
Aanvragen tussen 6
december 2021 tot en
met 10 februari 2022

Ondersteunen van jonge
landbouwers om te
investeren in de
verduurzaming van hun
bedrijf

Bent u een erkende
producentenorganisatie
en gaat u de groenten- en
fruitproductie van uw
leden verduurzamen of
verbeteren? Dan kunt
hiervoor subsidie
aanvragen.

Voor Bedrijven,
Overheidsorganisaties,
NGO’s, Kennisinstellingen
Projecten die bijdragen
aan Natuur en
biodiversiteit
Circulaire economie en
kwaliteit van leven
Klimaatmitigatie- en
adaptatie
Hernieuwbare
energietransitie
Bedoeld voor initiatieven
die bijdragen aan het
verbeteren van de
kwaliteit van de eigen
woonomgeving. De
LEADER-aanpak
stimuleert samenwerking
en innovatie en draagt zo
bij aan de sociaaleconomische
ontwikkeling van het
platteland.

Maatschappelijk
Vanuit
Provincie

Naam
Schooldakrevolutie

Duur/ €

Provincie

Duurzaamheidsinitiatieven
burgercollectieven NoordHolland 2021

2021 tot
maximaal
€10.000

Provincie/
RVO

Ontzorgingsprogramma
Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed
-BoSa (Stimulering bouw
en onderhoud
Sportaccommodaties)
-Groene Grachten

Minimale
subsidiebedrag
€5.000
U kunt deze
subsidie
aanvragen
vanaf een
subsidiebedrag
van €5.000.

Provincie

Verduurzaming Culturele
instellingen

Provincie

Verduurzaming
sportaccommodaties 2021

Provincie

Verduurzamingsinitiatieven
Woningcorporaties 2021

50% van de
noodzakelijke
kosten tot
maximaal
€10.000.
50% van de
subsidiabele
kosten tot
maximaal
€50.000.

Wat
Een lening die het Nationaal
Warmtefonds verstrekt aan
een stichting of vereniging
voor het treffen van
energiebesparende
maatregelen in of aan het
schoolgebouw
Burgers via
burgercollectieven te
stimuleren te investeren in
duurzaamheidsmaatregelen.

Culturele instellingen
stimuleren te investeren in
energiebesparingsmaatregelen en/of het
opwekken van energie uit
hernieuwbare
energiebronnen.
Sportverenigingen helpen in
het verduurzamen van
sportaccommodaties.

Woningcorporaties stimuleren
om samen te werken bij het
innovatief verduurzamen van
de woningvoorraad in NoordHolland.

Provincie

Warmtetransitie gebouwde
omgeving op wijkniveau NoordHolland

+/-66% van de
totale kosten
tot maximaal
€200.000,- per
gemeente

Particulieren
Vanuit
Gemeentelijk
Provincie
Landelijk

Naam
Gratis energiescan voor huurders en woningeigenaren
Subsidie onderzoek duurzaam hergebruik monumenten
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor
woningeigenaren (ISDE)
Energiebespaarlening voor woningeigenaren
Isoleren van woningen 9% btw-regeling
Btw-teruggave zonnepanelen
Renovatieversneller
Duurzame Monumenten-Lening
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke
gebruikers (ISDE)

Landelijk voor
VVE’s

Subsidieregeling energiebesparing voor VVE's
Energiebespaarlening voor VVE's

https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

