Financieringsspoor 3: Opschalen
Als de implementatie succesvol is verlopen hebben projecten behoefte aan vervolgfinanciering voor
schaalvergroting. Publiek private fondsen, waarin overheden en financiële instituties en overheden
gezamenlijk middelen beschikbaar stellen, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Het Innovatie- en
Energiefonds Gelderland (IEG) kan bedrijven of projecten in dit stadium doorverwijzen. Ook kan het zo
zijn dat het IEG in deze fase nog mee-investeert (of een vervolginvestering doet).
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Financiering van uw
duurzame energieproject

De in deze folder genoemde instrumenten zijn met name geschikt voor projecten en initiatieven die de potentie
hebben om uit te groeien tot grotere opschaalbare projecten. Kleinschalige projecten kunnen voor ondersteuning
terecht bij de lokale energieloketten. Vind het loket bij u in de buurt via www.energieloket.nl

Draagt u bij aan Gelderland
in 2050 energieneutraal?

Wilt u advies bij het vinden van
de juiste ondersteuning voor uw initiatief?
Neem dan contact op met Oost NL. We ondersteunen ondernemers
en organisaties bij het realiseren van initiatieven die een bijdrage

Voor initiatieven die een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie zijn diverse

leveren aan de energietransitie.

hulpmiddelen beschikbaar. Naast financiering bieden wij ondersteuning vanuit ons netwerk,
begeleiding in de vorm van coaching en inhuur van expertise. Zo brengen wij samen met onze

Contactpersoon:

partners uw energieproject of -business sneller tot succesvolle realisatie. Oost NL ondersteunt

Jan Jonker, Senior Businessdeveloper Energie

de initiatieven in nauwe samenwerking met het Gelders Energie Akkoord en de Stichting Kiemt.

> jan.jonker@oostnl.nl

Het hangt van de grootte en de fase van uw initiatief af welke ondersteuning het meest
passend is. Oost NL helpt u daar graag bij.

Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met:

versie 1 december 2017

Fondsmanager van

Fondsmanager van

Innovatiefonds
Overijssel

Innovatiefonds
Overijssel

Passende financiering

Financieringsspoor 2: Implementeren

Onderstaand model is ontwikkeld door het Gelders Energie Akkoord en illustreert
de verschillende sporen van financiering die u kunt volgen. Voor iedere fase zijn
er specifieke middelen beschikbaar in de vorm van leningen, vouchers, netwerk of
advies. De cijfers in onderstaand model verwijzen naar de financiële instrumenten
die passen bij de verschillende fasen van uw initiatief.

Bij spoor 2 gaat het om initiatieven en projecten in de ontwikkelfase waarbij bestaande technologie wordt
toegepast. Voordat deze initiatieven en projecten concreet worden uitgevoerd worden meerdere fasen
doorlopen, van idee- en planontwikkeling tot en met start- en implementatiefase.
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4.	Subsidieregeling Onderzoek Energiebesparing woningen met een

Bron: Innovatiepartners

7.	Subsidieregeling lokale hernieuwbare energieprojecten

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Deze subsidie richt zich primair op groene (hernieuwbare)

Subsidie programma voor het laten uitvoeren van een onderzoek

energie. Hernieuwbare energie is energie die uit een andere

naar een Nul op de Meter (NOM)- aanpak. Deze aanpak houdt in

gebruikte energiebron wordt gehaald.

dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid

Doelgroep: Lokale duurzame energiebedrijven of Verenigingen

is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van

van Eigenaren.

Bij spoor 1 gaat het om innovatiestimulering. Het idee of de techniek zit nog in een proeffase en moet nog

latere ingrepen.

20% subsidie voor de gemaakte kosten. Van € 3.500 tot

verder worden uitgewerkt voordat het voor duurzaamheidsdoelen kan worden ingezet. Er zijn verschillende

Doelgroep: VvE’s in Gelderland.

maximaal € 100.000.

ondersteuningsmogelijkheden om een idee of propositie verder te laten ontwikkelen. In deze innovatiefase zijn

Subsidie van maximaal € 4.000 te besteden aan externe inhuur.

> www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hernieuwbare-energie

er verschillende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar.

> www.gelderland.nl/Energiebesparing-onderzoek-

Financieringsspoor 1: Innoveren

energiebesparing-woningen-met-een-VvE
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8.	Faciliteit ontwikkelkosten
Subsidie voor de financiering van ontwikkelkosten van lokale

5.	De Groeiversneller Energie

duurzame energie coöperaties voor grote lokale duurzame

Financiering voor het versterken van de business case en

opwekprojecten (wind- en zonneparken).

uitwerken van de haalbaarheid van een initiatief dat een

Doelgroep: lokale duurzame energie coöperaties.

bijdrage levert aan het opwekken van duurzame energie,

Subsidie in de vorm van een lening tot max. € 400.000.

het besparen van energie of het ontwikkelen van duurzame

> www.gelderland.nl/subsidies

innovatieve technologie.
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Doelgroep: Gelderse mkb-bedrijven, woningcorporaties,

9. Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG)

bedrijventerreinen, gemeenten en andere organisaties.

Projecteigenaren met een investeringsrijpe businesscase kunnen

Vouchers voor maximaal € 10.000.

gebruik maken van door de overheid beschikbaar gesteld

> www.oostnl.nl/de-groeiversneller

(risico)kapitaal. Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG)

3. EFRO en INTERREG 5 A en B

financiert innovatieve projecten van Gelderse mkb-bedrijven

6.	De Groeiversneller (economie/innovatie)

Een ondersteuningsprogramma voor ondernemers die maximaal 4

Diverse subsidiemogelijkheden voor innovatie- en

jaar geleden begonnen zijn met een eigen bedrijf en voor mensen

samenwerkingsprojecten binnen verschillende sectoren waaronder

Programma voor ontwikkeling innovatieve producten en/of

samenwerken.

die serieuze plannen hebben om een bedrijf te starten.

de duurzame energiesector.

diensten in de Energie- en Milieutechnologie door mkb-ers.

Doelgroep: Gelderse mkb bedrijven en organisaties.

Doelgroep: startende ondernemers.

Doelgroep: mkb-ers in de duurzame energiesector die innoveren

Financiering voor begeleiding op onderdelen (bijvoorbeeld

Risico financiering tussen € 50.000 en € 5.000.000,

Coaching en begeleiding.

en willen samenwerken.

markttechnisch, financieel-economisch of energetisch).

met matching van een co-investeerder.

> www.ikstartsmart.nl

Projectsubsidie tussen € 50.000 en € 2.000.000

Doelgroep: Gelderse mkb-ers in de Cleantech en Energy-sector.

> www.oostnl.nl/nl/innovatie-en-energiefonds-gelderland

(co-financiering minimaal 50%).

Vouchers voor maximaal € 10.000 (50% co-financiering) en

> www.op-oost.eu

leningen tot maximaal € 75.000 voor starters en voor mkb tot

2.	Generation E
Generation-E is een krachtenbundeling van bestaande,

maximaal € 225.000 (50% co-financiering).

hoogwaardige incubator programma’s voor kansrijke startende

> www.oostnl.nl/de-groeiversneller

ondernemers in de duurzame energie.
Doelgroep: cleantech en energy startups.
Participaties of leningen tot maximaal € 275.000.
> www.generation-e.nl

waarin meerdere Cleantech energy mkb-ers met elkaar

