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Hoewel we midden in de vakantiepe-
riode zitten toch een nieuwsbrief van 
het Europees Bureau Diensten Drenthe 
(EBD Drenthe). Zoals u wellicht weet 
is het Europaservicepunt per 1 juli 
2013 samengevoegd met het ESF 
Bureau Drenthe. Onder de gezamen-
lijke naam Europees Bureau Diensten 
(Drenthe) zullen de activiteiten van de 
beide organisaties worden geclusterd.
De heer T(Tom) Kamphuis zal de 
dagelijkse leiding voeren van de 
organisatie en mevrouw G.(Greet) 
Seinen en de heer S.(Sjoerd) Stienstra 
zullen als programma-adviseurs het 
management aanvullen. Het totale 
team bestaat uit 10 vaste medewer-
kers en wordt aangevuld met een 
flexibele schil van 4 experts.  
Het EDIC ( zie vervolg in de nieuws-
brief) is een zelfstandig project 

binnen de EBD(D)-structuur. Mevrouw 
S. (Susan) Hoexum is de projectco-
ordinator. Bij EDIC kunt u terecht 
voor alle burgervragen inzake de 
Europese Unie. Zoals u weet geeft 
het EBD(Drenthe) ook voorlichting 
over regionale en nationale subsidies. 
Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief 
ook zullen ingaan op de ontwikke-
lingen van de middelen van Sociaal 
Akkoord: cofinanciering Sectorplan-
nen, NIOF en Haalbaarheidsstudie 
Energie in de provincie Overijssel.
Voor zover u nog geen vakantie heeft 
genoten wensen wij u een prettige 
vakantieperiode toe en voor diegenen 
die reeds hun vakantie hebben geno-
ten veel werkplezier.

Met vriendelijke groet,
T. Kamphuis
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Staatssecretaris Dijksma (EZ) heeft de Tweede Kamer per 

brief begin juli geïnformeerd over de voorbereidingen voor 

de nieuwe programmaperiode (2014-2020) van het Euro-

pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  
 
In mei is met de landsdelen Noord, Oost, Zuid en West 
afgesproken dat de hoofddoelen voor de nieuwe program-
maperiode ‘innovatie’ en ‘koolstofarme economie’ zullen 
zijn. De landsdelen hebben inmiddels conceptprogram-
ma’s ingediend. Centrale doelgroep in de programma’s 
is het midden- en kleinbedrijf (mkb) met het accent op 
valorisatie (de fase van productontwikkeling en het naar 
de markt brengen van producten). Ook wordt een relatie 
gelegd met maatschappelijke uitdagingen en de manier 
waarop het EFRO kan bijdragen aan oplossingen daar-
voor.  
 
De conceptprogramma’s zoomen in op de regionale sterk-
tes en behoeften, mede gebaseerd op de eerder opgestel-
de ‘slimme specialisatiestrategieën’. In alle programma’s 
wordt bovendien nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de 
(innovatie)agenda’s van de topsectoren. Hierbij is ook 
aandacht voor het belang van ‘menselijk kapitaal’ bij het 
realiseren van innovaties in onder meer het mkb.  
 
Begin 2014 open voor aanvragen  
De definitieve financiële uitwerking van de vier program-
ma’s zal plaatsvinden nadat de besluitvorming over het 
Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 is afgerond. Naar 
verwachting worden de Europese structuurfondsenveror-
deningen in de tweede helft van 2013 aangenomen door 
de Europese Raad en het Europees Parlement. Daarna 
kunnen de EFRO-programma’s 2014-2020 van de vier 
landsdelen voor goedkeuring aan de Europese Commissie 

worden aangeboden. Het streven is om begin 2014 de 
EFRO-programma’s open te stellen voor aanvragen.  
De programma’s voor Europese Territoriale Samenwerking 
(Interreg) zijn onderdeel van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, maar volgen een apart traject 
in samenspraak met de andere lidstaten. Informatie over 
deze programma’s volgt later. 

Sociaal Akkoord: Cofinanciering sectorplannen
Op 19 juni 2013 heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de heer L. F. Asscher in een brief aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer bekendgemaakt dat 
het Kabinet voornemens is om 300 miljoen beschikbaar 
te stellen om de Nederlandse arbeidsmarkt  bestand te 
maken voor de uitdagingen van de toekomst. Mensen 
moeten in de toekomst langer gezond en productief kun-
nen doorwerken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. 
Daarnaast loopt de werkloosheid steeds verder op. Het 
Kabinet wil vooral inzetten om duurzame werkgelegen-
heid te behouden of te creëren. De middelen zijn bedoeld 
voor de financiering van sectorale plannen om de uitda-
gingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Voor het opzetten en het slagen van een sectorplan is een 
stevig draagvlak onontbeerlijk van de betreffende sector 
(en). Daarom moet een sectoraal plan breed worden 
gedragen. Er zal een samenwerkingsverband moeten wor-
den opgezet. Het samenwerkingsverband moet ten minste  
bestaan uit sociale partners, maar kan worden aangevuld 
met sectorale organisaties, kenniscentra, beroepsonder-
wijs, gemeenten en UWV.  Eén van de genoemde partijen 
kan de lead hebben en de aanvrager zijn. Dus gemeenten 
kunnen zelf initiatieven ontwikkelen. 
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Voorbereidingen nieuwe EFRO-programma’s
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Er zijn door Asscher in de brief van 19 juni 7 thema’s genoemd die 
voor cofinanciering in aanmerking komen. Deze thema’s zijn:

 1. Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren
 2. Behoud oudere vakkrachten
 3. Arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
 5. Scholing
 6. Van-werk-naar-werk van met ontslag bedreigden
 7.Goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

De keuze welke thema’s moeten worden opgenomen in het sectorplan is vrij 
aan het samenwerkingsverband.
Voorbeelden van maatregelen die voor cofinanciering in aanmerking komen, 
zijn scholing, arbeidsbemiddeling en outplacement, werkervaringsplaatsen en 
stages en ondersteuning bij het in dienst nemen van kwetsbare groepen.
De cofinanciering geldt voor maximaal 2 jaar na datum toekenning. De cofi-
nanciering is maximaal 50%. Het eerste tijdvak voor aanvragen zal worden 
geopend op 1 oktober 2013 en sluit op 31 december 2013. 

Indien u een sectorplan wilt opstellen en indienen kan het EBDD 
u hierbij ondersteunen. Neem voor verdere informatie en/of 
inschakeling contact op met Tom Kamphuis (06 52490242) of 
Sjoerd Stienstra ( 06 42722990) 
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25-04-2013: NIOF 2013 en wijziging Transitie II 
en Pieken gepubliceerd

De provincie Drenthe heeft in haar provinciaal blad de nieuwe Sub-
sidieregeling noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit 2013 
(NIOF2013) én een wijziging van de Verordening Transitie II en 
Pieken (VTPDR) gepubliceerd.  
 
NIOF 2013  
De Subsidieregeling noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit 
2013 treedt in werking met ingang van 1 juni 2013. Met de inwer-
kingtreding van de regeling zal de huidige Subsidieregeling noor-
delijke innovatie ondersteuningsfaciliteit 2010 (NIOF2010) worden 
ingetrokken.  
 
Het doel van de NIOF 2013 is het stimuleren van strategische activitei-
ten van mkb-ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe om de 
marktsector in Noord-Nederland te versterken. Subsidie wordt verleend 
voor:
ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen;
verhoging van inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces;
deelname aan buitenlandse beurzen.
 
De subsidiepercentages en subsidieplafonds per onderdeel moeten 
nog worden vastgesteld. Eerder is al wel bekendgemaakt dat er voor 
de regeling een totaalbudget van € 8 miljoen beschikbaar zal zijn.  
 
De regeling zal worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN). Volgens het SNN kan de regeling op enkele 
punten nog iets worden aangepast. Het SNN verwacht medio mei alle 
benodigde informatie inclusief aanvraagformulieren op zijn website 
beschikbaar te stellen.  
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Verordening Transitie II en Pieken  

Naast de nieuwe NIOF is dus ook een wijziging van de Verordening Tran-
sitie II en Pieken (VTPDR) gepubliceerd; dit met het oog op een later dit jaar 
te openen tender. De tender 2013 zal naar verwachting van 1 juni tot en 
met 30 augustus 2013 (12.00 uur) openstaan voor activiteiten in de secto-
ren energie, water, sensortechnologie, agribusiness en life sciences. Het te 
verdelen budget zal naar alle waarschijnlijkheid € 10 miljoen bedragen.  
 
In tegenstelling tot een eerdere tender in 2011 zullen er dit jaar geen 
activiteiten uit de sector toerisme in aanmerking komen, vandaar dat nu alle 
bepalingen met betrekking tot toerisme uit de verordening en bijlagen zijn 
geschrapt.  
 
Een andere belangrijke wijziging betreft de afwijzingscriteria. Voorheen 
werden projecten afgewezen als de subsidiabele kosten lager waren dan 
€ 300.000 en het subsidiebedrag lager zou uitvallen dan € 100.000. Die 
drempels worden nu verlaagd tot € 75.000 (minimale subsidiabele kosten) 
en € 25.000 (minimaal subsidiebedrag). Daarnaast zijn enkele wijzigingen 
doorgevoerd in de subsidiabele kosten en de rankingscriteria.  
 
Ongewijzigd blijft dat:
te ondersteunen activiteiten van belang moeten zijn voor Noord-Nederland 
en de (inter)nationale concurrentiekracht van Noord-Nederland moeten 
versterken;
alleen rechtspersonen in aanmerking komen voor subsidie;
projecten een looptijd mogen hebben van maximaal vier jaar; en
de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten bedraagt. 
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02-07-2013: Regeling Topsector ener-
gieprojecten gepubliceerd

De regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE) is 
gepubliceerd. Doel van de regeling is het stimuleren van 
energie-innovaties.  
 
De regeling bestaat uit een aantal subparagrafen, te 
weten:
- Biobased Economy: Innovatieprojecten;
- Biobased Economy: Kostprijsreductie elektriciteit- en 
  warmteproductie;
- Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij;
- Biobased Economy en Gas;
- Groen Gas;
- Upstream Gas;
- Subparagraaf LNG;
- Systeemfunctie gas;
- Systeemgas Duurzaam;
- Gasvoorziening: acceptatie in de samenleving;
- Wafer Based Silicon PV Technologie;
- ZEGO;
- EnerGO.
 
Biobased Economy: Innovatieprojecten  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een BBE 
Innovatieproject. Het samenwerkingsverband bestaat uit 
minimaal twee ondernemingen.  
 
Een BBE Innovatieproject is een project bestaande uit 
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experi-
mentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, 
dat past binnen de Programmalijnen BBE Innovatieprojec-
ten (‘Bioraffinage’ en/of ‘Chemische en biotechnologische 
conversieprocessen’).  
 
De subsidie bedraagt 25% tot 50% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 500.000 per project.  

 

Biobased Economy: Kostprijsreductie elektrici-
teit- en warmteproductie  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een BBE 
KEW-project. Het samenwerkingsverband bestaat uit mini-
maal twee ondernemingen.  
 
Een BBE Innovatieproject is een project bestaande uit 
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experi-
mentele ontwikkeling of zijnde een demonstratieproject of 
een combinatie van deze vormen, dat past binnen de BBE 
KEW programmalijnen (‘Hoogwaardige energiedragers’, 
‘Bioraffinage’, ‘Hoge percentages bij- en mee-stook’ en/of 
‘Chemische en biotechnologische conversietechnologie’).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 50% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 1 miljoen per project.  
 
Samenwerken Topsector Energie en 
Maatschappij  
Subsidie kan worden verstrekt aan een kennisinstelling in 
een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een 
STEM-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit mini-
maal drie deelnemers, waarvan minimaal één kennisinstel-
ling en minimaal één onderneming.  
 
Een STEM-project is een project bestaande uit fundamen-
teel onderzoek, industrieel onderzoek of een combinatie 
van deze vormen, dat past binnen de STEM program-
malijnen (‘Maatschappelijk bewustzijn Energiesector’, 
‘Energiebewustzijn Maatschappij’ en/of ‘Samen leren in 
de praktijk/Living Labs’).  
 
De subsidie bedraagt 50% tot 100% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 200.000 per project.  

02-07-2013: Regeling Topsector energieprojecten gepubliceerd
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Biobased Economy en Gas  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een BBEG-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
twee ondernemingen.  
 
Een BBEG-project is een project bestaande uit fundamen-
teel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ont-
wikkeling, een demonstratieproject of een combinatie van 
deze vormen, dat past binnen de BBEG programmalijnen 
(‘Vergisting’, ‘Vergassing’, ‘Infrastructuur’, ‘Toepassingen’, 
‘Hoogwaardige energiedragers’, ‘Bio raffinage’, ‘Hoge 
percentages bij- en mee-stook’ en/of ‘Chemische- en biolo-
gische conversietechnologieën’).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 50% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 1 miljoen per project.  
 
Groen Gas  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een GG-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
twee ondernemingen.  
 
Een GG-project is een project bestaande uit fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikke-
ling, een demonstratieproject of een combinatie van deze 
vormen, dat past binnen de Groen Gas programmalijnen 
(‘Vergassing’, ‘Vergisting’, ‘Infrastructuur’ en/of ‘Toepas-
singen’).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 50% van de subsidiabele 
kosten.  
 

Upstream Gas  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een UGas-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
twee ondernemingen.  
 
Een GG-project is een project bestaande uit fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikke-
ling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen 
de Upstream Gas programmalijnen (‘New Fields (explo-
ratie)’, ‘Mature Fields (gas productie technieken)’ en/of 
‘Tough Gas (onconventioneel gas)’).  
 
De subsidie bedraagt 25% tot 75% van de subsidiabele 
kosten.  
 
LNG  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een LNG-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
twee ondernemingen.  
 
Een LNG-project is een project bestaande uit fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwik-
keling, een demonstratieproject of een combinatie van 
deze vormen, dat past binnen de LNG programmalijnen 
(‘Full-chain integration and technology development’, ‘Risk 
management and safety’ en/of ‘Optimised emissions per-
formance and management’).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 75% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 400.000 per project.  
 

Regeling Topsector energieprojecten gepubliceerd
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Systeemfunctie gas  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een SGas-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
twee ondernemingen.  
 
Een SGas-project is een project bestaande uit fundamen-
teel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele 
ontwikkeling, een demonstratieproject of een combinatie 
van deze vormen, dat past binnen de Sgas en SDGas 
programmalijnen (zie bijlage 2.4.10 van de regeling).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 75% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 250.000 per project.  
 
Systeemgas Duurzaam  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een SDGas-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
twee ondernemingen.  
 
Een SDGas-project is een project bestaande uit funda-
menteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele 
ontwikkeling, een demonstratieproject of een combinatie 
van deze vormen, dat past binnen de Sgas en SDGas 
programmalijnen (zie bijlage 2.4.10 van de regeling).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 75% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 250.000 per project.  
 

Gasvoorziening: acceptatie in de samenleving  
Subsidie kan worden verstrekt aan een kennisinstelling in 
een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een 
GAS-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit mini-
maal twee ondernemingen.  
 
Een GAS-project is een project bestaande uit fundamenteel 
onderzoek, industrieel onderzoek, of een combinatie van 
deze vormen, dat past binnen de GAS programmalijnen 
(‘Monitoring van factoren die acceptatie bepalen’, ‘Sur-
prise-technologieën’, ‘Best Practices’ en/of ‘Institutionele 
factoren, randvoorwaarden, arrangementen’).  
 
De subsidie bedraagt 50% tot 100% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 100.000 per project.  
 
Wafer Based Silicon PV Technologie  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een WBS-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
één onderneming en één onderzoeksorganisatie.  
 
Een WBS-project is een project bestaande uit fundamen-
teel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele 
ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past 
binnen de programmalijnen en prioriteitsthema’s WBS (‘N-
type cells and modules’, ‘P-type cells and modules’ en/of 
‘High-end products’).  
 
De subsidie bedraagt 40% tot 100% van de subsidiabele 
kosten.  

Regeling Topsector energieprojecten gepubliceerd
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ZEGO  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een ZEGO-
project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 
één onderneming en één onderzoeksorganisatie.  
 
Een ZEGO-project is een project bestaande uit fundamen-
teel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ont-
wikkeling, een demonstratieproject of een combinatie van 
deze vormen, dat past binnen de in de prioriteitsthema’s 
ZEGO (zie bijlage 2.4.13 van de regeling).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 100% van de subsidiabele 
kosten.  
 
EnerGO  
Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in 
een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een 
EnerGO-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit 
minimaal één onderneming en één onderzoeksorganisatie.  
 
Een EnerGO-project is een project bestaande uit funda-
menteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele 
ontwikkeling, een demonstratieproject of een combinatie 
van deze vormen, dat past binnen de EnerGO program-
malijnen (‘Duurzame Compacte Conversietechnologie’, 
‘Compacte Opslag’, ‘Regeling Energieprestatie en Con-
trol’, ‘Multifunctionele bouwdelen’ en/of ‘Energieopwek-
king, distributie en opslag op gebiedsniveau’).  
 
De subsidie bedraagt 20% tot 100% van de subsidiabele 
kosten tot een maximum van € 1 miljoen per project.  
 

Regeling Topsector energieprojecten gepubliceerd
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Regeling Topsector energieprojecten gepubliceerd

Aanvragen  

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Agentschap NL. 
In 2013 gelden de volgende aanvraagperioden:

•	 Biobased	Economy:	Innovatieprojecten:	tot	en	met	19	september	2013	(budget	€	3,7	mln);
•	 Biobased	Economy:	Kostprijsreductie	elektriciteit-	en	warmteproductie:	tot	en	met	19	september	2013	
 (budget € 6,7 mln);
•	 Samenwerken	Topsector	Energie	en	Maatschappij:	tot	en	met	12	september	2013	(budget	€	1	mln);
•	 Biobased	Economy	en	Gas:	tot	en	met	19	september	2013	(budget	€	5,9	mln);
•	 Groen	Gas:	tot	en	met	19	september	2013	(budget	€	12	mln);
•	 Upstream	Gas:	tot	en	met	5	september	2013	(budget	€	0,5	mln);
•	 Subparagraaf	LNG:	tot	en	met	5	september	2013	(budget	€	1,5	mln);
•	 Systeemfunctie	gas:	tot	en	met	5	september	2013	(budget	€	0,9	mln);
•	 Systeemgas	Duurzaam:	tot	en	met	5	september	2013	(budget	€	0,4	mln);
•	 Gasvoorziening:	acceptatie	in	de	samenleving:	tot	en	met	5	september	2013	(budget	€	0,3	mln);
•	 Wafer	Based	Silicon	PV	Technologie:	tot	en	met	19	september	2013	(budget	€	3,5	mln);
•	 ZEGO:	tot	en	met	19	september	2013	(budget	€	7	mln);
•	 EnerGO:	tot	en	met	19	september	2013	(budget	€	4,8	mln).
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Overijssel: Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans

Overijssel: Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans

Publicatie van 17 juni 2013

Gedeputeerde Staten van Overijssel kunnen subsidie verstrekken voor:

•	 een	haalbaarheidsstudie	energieopwekking	of	energiebesparing;	
•	 een	stimuleringsproject	energiescans.	
 Hiermee wordt bedoeld:
•	 Haalbaarheidsstudies:	een	studie	naar	de	toepassing	van	innovatieve	technieken	gericht	op	een	of	meer
 dere energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekkingsvoorzieningen waarvan het 
 onduidelijk is of deze toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is.
 De studie kan zich richten op zowel bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten 
 als ook het industriële verbruik. 
•	 Energiescan:	een	onderzoek	dat	inzicht	geeft	in	het	energieverbruik	van	een	onderneming.	

 Voorwaarden
Een aanvraag voor een haalbaarheidsstudie voldoet aan de volgende criteria:
•	 de	aanvrager	is	geen	natuurlijk	persoon	en	fysiek	gevestigd	is	in	de	provincie	Overijssel;	
•	 een	haalbaarheidsstudie	heeft	betrekking	op	één	van	de	volgende	investeringen:
•	 energieopwekking	uit	hernieuwbare	energiebronnen	te	weten	bio-energie,	geothermie	of	waterenergie	of
 energiebesparing door de distributie van restwarmte rechtstreeks naar de eindgebruiker  zijnde de 
 haalbaarheidsstudie is ten behoeve van inwoners of rechtspersonen die gevestigd zijn in Overijssel;
•		 er	zijn	minimaal	twee	deelnemers	aan	de	haalbaarheidsstudie	(een	deelnemer	heeft	aantoonbaar	belang	
 bij de haalbaarheidsstudie); 
•		 er	is	voor	tenminste	10	procent	cofinanciering	van	de	subsidiabele	kosten	door	één	van	de	deelnemers;	
 minimaal één van de deelnemers of de aanvrager is een potentiële afnemer van de energiebesparende  
 maatregelen of duurzame energie opwekkingsvoorziening die wordt onderzocht op haalbaarheid; 
•		 een	haalbaarheidsstudie	naar	energiebesparende	maatregelen	bij	bedrijven	is	aantoonbaar	uitgebreider	
 dan het standaard energieonderzoek van MBK Nederland; 
•	 Indien	de	te	verlenen	subsidie	een	steunmaatregel	is,	dan	moet	de	subsidie	voldoen	aan	artikel	2	van	de		
 De-minimisverordening. 

Een aanvraag voor een stimuleringsproject voldoet aan de volgende criteria:
•	 de	aanvrager	is	een	Overijsselse	gemeente	of	een	branche-organisatie;	
•	 de	gemeente	stimuleert	MKB-ondernemingen	in	Overijssel	om	energiebesparende	maatregelen	
 te realiseren. 
•	 de	gemeente	maakt	gebruik	van	de	faciliteiten	die	MKB	Nederland	biedt	
 via http://www.energiescanoverijssel.nl/. 
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Niet in aanmerking voor subsidie komen aanvragen die betreffen:

•	 wettelijk	vereiste	onderzoeken	en	maatregelen;	
•	 een	haalbaarheidsstudie	die	betrekking	heeft	op	bewezen	en	rendabele	technieken;	
•	 haalbaarheidsstudies	naar	energiebesparende	maatregelen	in	de	woningbouw	die	leiden	tot	verbetering	van		
 minder dan 50 woningen; 
•	 haalbaarheidsstudies	die	uitgaan	van	maatregelen	voor	nieuwbouw	van	utiliteitsgebouwen	en	van	woningen		
 met minder dan een 25 procent lagere EPC dan wettelijk voorgeschreven op moment van 
 aanvraag voor subsidie; 
•	 haalbaarheidsstudies	die	uitgaan	van	maatregelen	in	nieuwbouw	van	kantoren,	woningen	en	scholen	met	
 een energiewaarde lager dan 8 in de GPR-score; 
•	 haalbaarheidsstudies	die	uitgaan	van	maatregelen	voor	bestaande	gebouwen	die	daarmee	een	
 energieprestatie bereiken lager dan label A of label B bij minder dan 3 labelstappen; 
•	 energiebesparing	of	-projecten	in	huishoudens;	
•	 een	ingenieurs-	of	adviesbureau	als	één	van	de	deelnemers;	
•	 een	aanvrager	die	meer	dan	twee	keer	per	jaar	een	subsidie	voor	haalbaarheidsstudies	verleend	
 heeft gekregen; 
•	 haalbaarheidsstudies	waar	reeds	subsidie	aan	is	verstrekt	door	een	ander	bestuursorgaan.	

Aan welke voorwaarden u precies moet voldoen leest in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, h
oofdstuk 8 paragraaf 8.9.

Aanpak
Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier.

Wet- en regelgeving
•	 Uitvoeringsbesluit	Subsidies	Overijssel	2011
•	 Algemene	subsidieverordening	Overijssel	2005
•	 Algemene	Wet	Bestuursrecht	hoofdstuk	4,	Bijzondere	bepalingen	over	besluiten	titel	4.2	subsidies

Subsidie
U kunt het hele jaar door indienen.

Maximale bijdrage
De subsidie bedraagt ten hoogste 50 procent van de totale subsidiabele kosten met een maximum van 
15.000 euro.

Beschikbaar budget
Subsidieplafond 2013 bedraagt 300.000 euro.

Formulieren
Aanvraagformulier (455 kb, rtf)
Factsheet (146 kb, rtf) (alleen van toepassing na subsidieverlening)


