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OP Oost financiert mee bij reductie van CO2
In deze folder leest u meer over de subsidiemogelijkheden voor Slimme CO2-reductie. Bent u als
ondernemer of organisatie gevestigd in Gelderland of Overijssel? Heeft u innovatieve ideeën voor
minder CO2-uitstoot, een toenemend gebruik van hernieuwbare energie en een efficiëntere inzet van
energiebronnen? Het Europese subsidieprogramma OP Oost nodigt u uit om uw voorstel in te dienen.

Introductie

Gasloze woningen, zonnepanelen, hergebruik van grondstoffen, elektrische auto’s; op verschillende manieren
werken we in Nederland aan het terugdringen van CO2. Heeft u ideeën hoe dat anders of beter kan? Werkt u
samen met het MKB en andere partijen aan innovaties op het gebied van schone energie en het verminderen
van CO2-uitstoot? Of bent u ondernemer en heeft u ideeën voor knappe combinaties met andere vormen
van duurzame energie? Dan geeft het Europese subsidieprogramma OP Oost u graag een steuntje in de rug.
Broeikasgassen:
De Rijksoverheid heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met
ten minste 49 procent terug te dringen ten opzichte van 1990. Bron: klimaatakkoord

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Om ook in de toekomst voldoende duurzame energie en schone lucht te hebben, zijn nieuwe producten
en diensten nodig. Dat kan gaan om slimme ideeën om energie te besparen, bijvoorbeeld verbeterde isolatie,
hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele door biologische grondstoffen.
Het kan ook gaan om nieuwe vormen van schone energie uit bijvoorbeeld aarde, zon, wind of water en
combinaties voor opwekking en opslag van nieuwe energie.
De subsidieregeling Slimme CO2-reductie is beschikbaar voor projecten die zijn gericht op de S3-sector
Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met de S3-sector Agro
& Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, of de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve
industrie, chemie en maakindustrie.
Slimme CO2-reductie:
Bij slimme CO2-reductie kan worden gedacht aan: het bevorderen van ontwikkeling bij nieuwe
producten en productmarktcombinaties gericht op koolstofarme technologieën, waaronder het
ontwikkelen en testen van prototypes door het MKB.
Het beoogd resultaat: hoger omzetaandeel nieuwe producten, meer samenwerking, aandeel
hernieuwbare energie omhoog en CO2 uitstoot omlaag.

Met deze subsidie kunnen wij projecten ondersteunen binnen Technology Readiness Level 4 tot en met 8,
die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op;
• het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
• het onderzoeken & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
• het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
• slimme (distributie)systemen;
• de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
• energieopslag;
• energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de
woningbouw;
• hergebruik van grondstoffen en mineralen;
• het terugdringen van gebruik van grondstoffen en mineralen,
• het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
• slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als
laatste stap voor de marktintroductie.
• experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieuen energietechnologie.
• de exploitatie en inrichting van de proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieuen energietechnologie.

Slimme uitrol:
Een voorbeeld van slimme uitrol is “Sneller en Beter naar Nul op de Meter“. In dit project worden
woningen die zijn gebouwd tussen 1950 en 1980 energieneutraal gemaakt. Een consortium van
gemeenten, woningcorporaties, toeleveranciers en bouwindustrie hebben vraag en aanbod bij elkaar
gebracht via een ketenbenadering. Industrialisatie, standaardisatie en een ‘niet te weigeren’ prijsaanbod
voor de consument zorgen voor een versnelling in de energietransitie.

Projecten uit de praktijk:
BES
Duizenden huishoudens profiteren van Betuwse Energie Samenwerking (BES). Voor de BES is met behulp
van de Radboud Universiteit (RU) een EFRO-subsidie ontvangen, waarmee diverse Gelderse bedrijven zoals
Munity Services (Nijmegen), Coöp, Energie Dienstenbedrijf Rivierenland (Culemborg), Energiepartners
(Rhenoy) en ReRa Solutions (Wijchen) producten en diensten ontwikkelen om in de regio Rivierenland
een zelfvoorzienende duurzame energievoorziening op te zetten.
Resultaat: Er is nu Betuwestroom beschikbaar. Die stroom wordt bijvoorbeeld opgewekt met 780
zonnepanelen op een Culemborgse sporthal en binnenkort met 700 panelen op een dak van
een laadstation voor deelauto’s. Via een coöperatie voor windenergie worden er in 2019 zeven
windmolens gebouwd, goed voor 55 megawatt.
Cair: een kosteneffectieve technologie voor CO2- afvang
Binnen het CAIR-project wordt door Antecy (Hoevelaken) samen met Bronswerk Heat Transfer (Nijkerk)
en Wageningen University and Research een nieuwe technologie ontwikkeld en gedemonstreerd voor het
afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen. Dit heeft een directe impact op de uitstoot van CO2 en
de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.
Resultaat: Binnen het project is een proeffabriek gebouwd om de technologie verder te ontwikkelen en op
grotere schaal te demonstreren om zo de volgende stap richting commercialisatie te kunnen zetten.
Poedercoating LEAP
Binnen het project LEAP (Low Emission Application of Powdercoating) ontwikkelen de mkb-bedrijven: Van Wijhe
Verf (Zwolle), Kamp Coating (Apeldoorn), Lenferink en Lenferink Service (Zwolle) en Weekamp Deuren (Dedemsvaart)
een poedercoatingtechnologie op basis van nieuwe kunstharsen, nieuwe verfformules leringen en nieuwe
technieken. Basis van de technologie zijn poedercoatings die op lagere temperaturen uitharden. De coating kan
hierdoor ook gebruikt worden voor de temperatuurgevoelige ondergrond van bijvoorbeeld hout en kunststof.
Resultaat: Het werken bij lagere temperaturen bespaart energie. De poedercoating bevat geen oplosmiddelen
waardoor de CO2-uitstoot lager is.

Technology Readiness Levels:
Marktintroductie product/dienst

Regionale innovatiefondsen,
banken en andere investeerders

Kassa

Product/dienst is compleet en operationeel
Demonstratie prototype in operationele omgeving
Demonstratie prototype in testomgeving

OP Oost

Kunde

Validatie prototype
Implementatie en test prototype
Proof – of – concept
Toegepast onderzoek
Fundamenteel onderzoek

Horizon 2020/NWO/TKI

Kennis

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden uit de regeling hebben wij voor u op een rij gezet:
Wie kunnen subsidie aanvragen?
Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal
drie onafhankelijk samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming
uit Gelderland of Overijssel betrokken zijn.
Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties
kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en ook subsidie aanvragen.
Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?
De kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een project komen voor subsidie in
aanmerking. Dit hangt af van: het soort project, de aanvrager en de staatsteunartikelen 18,
22, 25, 26, 27 en 29 van de algemene Groepsvrijstellingverordening Staatsteun.
Wat is de hoogte van de financiering?
Minimaal € 350.000,– en maximaal € 2.000.000,– subsidie.
Wat is het subsidiepercentage?
Voor een mkb-ondernemer is de subsidie maximaal 50% van de projectkosten.
Kennisinstellingen die industrieel onderzoek doen, ontvangen ook maximaal 50% subsidie.
Kennisinstellingen die experimenteel onderzoek doen en overige partijen ontvangen
maximaal 40% subsidie.
Wanneer beginnen en hoe lang mag een project duren?
Projecten mogen niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Projecten
mogen niet langer duren dan 30 juni 2023
Hoe vraagt u subsidie aan?
Via het EFRO-webportaal: www.efro-webportal.nl kunt u vanaf 16 mei tot en met
31 oktober subsidie aanvragen. Meer informatie over de bijlagen en formats vindt u op:
www.op-oost.eu.

Twijfelt u nog?
Als u nog niet goed weet of uw project past binnen het OP Oost programma en voor subsidie
in aanmerking komt, is het verstandig inhoudelijk advies te vragen. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Tom Cornelissen van OostNL: tom.cornelissen@oostnl.nl of 06-28909194.
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