DEI+ 2021: Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie
De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie(DEI+) stimuleert ondernemers te
investeren in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen. Demonstratie- en
pilotprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie
komen in aanmerking voor subsidie. De projecten moeten passen binnen de thema’s: energieefficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering van het elektriciteitssysteem, lokale infrastructuur,
circulaire economie, Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS), overige CO2-reducerende
maatregelen en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor DEI+-regeling zijn:
- Aanvragen kunnen ingediend worden voor individuele ondernemingen die voor eigen
rekening en risico een project uitvoeren of door een deelnemer in een
samenwerkingsverband waarin minimaal 1 onderneming wordt vertegenwoordigd.
- Provincies en gemeenten mogen meedoen, maar ontvangen geen subsidie.
- Het project moet een innovatiepilot- of demonstratieproject zijn.
- Het project heeft een maximale looptijd van 4 jaar en het project moet uiterlijk 6 maanden
na toekenning van een beschikking starten.
- Een samenwerkingsovereenkomst is verplicht bij een samenwerkingsverband.
- Alle aan het project verbonden kosten zijn subsidiabel.
- Subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project: Pilotprojecten (25%-80%),
Milieuprojecten (40%), Recyclingprojecten (35%), Infrastructuurprojecten (50%), Energieefficiëntie (30%) en Hernieuwbare energie (30%-45%). Voor middelgrote ondernemingen
geldt een extra subsidiepercentage van 10% en voor kleine ondernemingen zelfs 20% extra.
- Voor het thema Circulaire economie geldt dat het project minstens € 3 miljoen aan
subsidiabele kosten moet hebben.

Budget
Het gezamenlijk budget voor de thema’s binnen de DEI+ -regeling bedraagt € 76,6 miljoen. Voor het
thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen is een apart budget beschikbaar van € 9 miljoen.

Aanvragen
Van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 kan een aanvraag worden ingediend voor de DEI+
thema’s en de DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Meer informatie
Voor meer informatie of advies over deze regeling kun je contact opnemen met RT-M door een mail
te sturen naar info@rt-m.nl of vul het contactformulier in op www.rt-m.nl/contact.
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