Workshop Warmtepompen 2 oktober 2018
Stimuleringsregelingen vanuit RVO voor innovaties
energiebesparing en CO2-reductie in industrie
Dit document bevat een overzicht van interessante stimuleringsregelingen in relatie tot onderzoek
naar en investeren in warmtepompen. De regelingen zijn geordend naar de fase in het
innovatieproces waarin de beoogde maatregel of techniek zich bevindt, van onderzoek/
ontwikkeling tot investering/exploitatie. Onderaan is tevens een totaalbeeld opgenomen van
stimuleringsregelingen energiebesparing en CO2-reductie in relatie tot de fase van de innovatie.

Onderzoek&Ontwikkeling


MIT
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren : Financiering van (mkb-) ondernemers voor
de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten

Haalbaarheid en demonstratie
Vanuit Topsector energie is er ondersteuning mogelijk voor innovaties die duurzaamheid en
economische groei aan elkaar koppelen. Wanneer u aan de slag gaat kunt u het beste de actuele
mogelijkheden raadplegen via https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energieinnovatie-topsector-energie. Hieronder een aantal relevante voorbeelden.







Beleidsexperimenten CO2 reductie Industrie
Draagt u bij aan de CO2-reductie in de industrie met een pilot- of een demonstratieproject? En
doet u dat kosteneffectief? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling
Beleidsexperiment CO2-reductie industrie. (regeling voor dit jaar gesloten, verwachting is dat
er volgend jaar weer een openstelling komt)
DEI
Bent u een ondernemer met een energie-innovatie die potentie heeft voor verkoop in het
buitenland en voor de werkgelegenheid in Nederland? En is uw nieuwe product of dienst klaar
voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker? Dan komt u in aanmerking voor de
subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI).
Subsidie Topsector Energiestudies
Maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. Voor uitvoering van haalbaarheidsstudies.
Joint Industry Project (JIP)
Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het verduurzaming van het industriële
energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. De subsidie Joint
Industry Project (JIP) ondersteunt projecten van ondernemers, wetenschappers en
kennisinstellingen.

Investeringen




EIA
Energie Investerings Aftrek, Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die
investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
Regeling groenprojecten
Via de Regeling groenprojecten kunt u uw duurzame project financieren tegen een lager
rentetarief dan anders het geval zou zijn.
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Overzicht van regelingen
In onderstaand schema een algemeen overzicht van stimuleringsregelingen, waarmee duidelijk
wordt dat voor elke fase van de innovatie een of meer regelingen beschikbaar zijn om te
ondersteunen.
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