Factsheet
OPZuid 2014-2020
Openstelling 4F koolstofarme economie:
bevordering duurzame energie
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Loket open: 2 december 2019 - 25 mei 2020, 17:00 uur
Digitaal indienen via de webportal van Stimulus
Programmamanagement
Tenderprocedure
Demonstratieprojecten die bijdragen aan duurzame energieproductie,
-efficiëntie en -besparing
Totaal beschikbare subsidie: € 7.781.302
Maximaal subsidiebedrag: € 1.500.000
Subsidiepercentage = maximaal 40%
Zie Paragraaf 5 Koolstofarme economie in de Subsidieregeling
Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland.

Doel
Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan
duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De
focus is gericht op de gebouwde omgeving aangezien hier
een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt.
Dit is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een
overwegend woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie
heeft en daadwerkelijk als zodanig gebruikt wordt.
De prioriteit stimuleert de ‘slimme uitrol (de eerste of
vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete
praktijksituatie)’ van vernieuwing in alle facetten van het
energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan
energiebesparing of productie van duurzame energie. Het
gaat om het demonstratie effect van deze slimme uitrol, dat
mede de basis moet leggen voor een grootschalige uitrol van
innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Waarvoor kan subsidie worden
aangevraagd?
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de
focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het
energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe
technieken, instrumenten en processen bijdragen aan
duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de
gebouwde omgeving.

De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een
grootschalige toepassing in een later stadium.

“De OPZuid-subsidie maakt het mogelijk dat we onze
duurzame verlichtingsoplossingen in straten,
parkeergarages, tunnels en andere openbare ruimtes
kosteloos kunnen aanbieden aan gemeenten in de
vorm van verschillende pilots. Hierdoor kunnen deze
gemeenten zelf ervaren wat de toegevoegde waarde
van een dergelijk systeem is,”
aldus IKARES projectleider Dirk Brands.
Mogelijke acties van deze investeringsprioriteit zijn o.a.:
•
Living lab voor het demonstreren van technologische
en/of procesinnovaties
•
Pilotprojecten voor het testen en demonstreren van
nieuwe concepten voor decentrale energieopwekking
en slimme distributie van duurzame energie dat
grootschalig opvolging kan krijgen binnen de
woningbouw
•
Het verduurzamen van een recreatiepark door het
gebruik van innovatieve energie concepten
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Voor wie?
De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen, bedrijven,
kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en
energiebedrijven in Zuid-Nederland gericht op innovatieve
oplossingen in de gebouwde omgeving.
Demonstratielocaties kunnen plaatsvinden bij faciliterende
partijen als woningcorporaties, gemeenten en bedrijven.
Voorbeelden hiervan zijn woonwijken, recreatieparken en
bedrijfsterreinen.

Specifieke voorwaarden
De subsidievereisten die specifiek op deze openstelling van
toepassing zijn, zijn opgenomen in artikel 5.3 van de
Subsidieregeling.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale
subsidiabele kosten van het project. De subsidie bedraagt
maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De maximale
subsidie bijdrage vanuit OPZuid is 1,5 miljoen.
Informatie over welke kosten voor subsidie in aanmerking
komen is opgenomen in artikel 5.4 van de Subsidieregeling.

aanmaken. Klik hiertoe op aanmaken bij Inloggen met EFROaccount op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning
hebben, houd dan rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen
om dit aan te vragen.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot
beschikking?
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de
beoordeling van de projectaanvragen van start. Binnen 26
weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een
beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een
beschikking.

Belangrijke documentatie
Regelgeving OPZuid 2014-2020
▪
Subsidieregeling Operationeel Programma EFRO
2014-2020 Zuid-Nederland
Tips voor projectaanvraag
▪
Tips deskundigencommissie (volgt op website)
Documenten voor projectaanvraag
▪
Aanvraagformulier
▪
Model projectplan

Projectselectie op basis van
kwaliteitsbeoordeling
Alle OPZuid-openstellingen volgen een zogenaamde
tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie
per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de
beste projecten worden gehonoreerd.
De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze
openstelling zijn opgenomen in artikel 5.8 van de
Subsidieregeling.

Projectaanvraag en begroting
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient u een
aanvraag en begroting in. U kunt gebruik maken van formats
die beschikbaar zijn op de website van Stimulus
Programmamanagement.

Hoe dient u een projectaanvraag in?
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal
ingediend worden via de webportal van Stimulus
Programmamanagement. Binnen de webportal is een
handleiding beschikbaar.
Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen
(betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over
een KvK-nummer, kunt u een Stimulus EFRO-account

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
https://www.stimulus.nl/opzuid/
Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact
opnemen met Stimulus Programmamanagement, via
040 237 0100 of info@stimulus.nl.
Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten
aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de
openstelling staat in de subsidieregeling.

