Nieuwe en uitgebreidere mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij CO2reductie in de industrie
«Aanhef» «Naam»,
In het kader van het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt tussen het Rijk en de Industrie over
de CO2-reductieopgave. Het Rijk wil industriële bedrijven ondersteunen die stappen willen maken
met innovatie.
Graag informeer ik u over de financiële ondersteuningsmogelijkheden voor investeringen gericht op
innovatieve projecten op het gebied van CO2 reductie in de industrie en flexibilisering van het
elektriciteitssysteem.
De regeling gaat al begin februari 2019 open onder de naam DEI+.
Beoordeling van voorstellen verloopt voortaan op volgorde van binnenkomst van volledige
aanvragen. Belangrijk bij de beoordeling van alle aanvragen is de slagingskans van de innovatie in de
Nederlandse markt en maatschappij.
In totaal is er in 2019 circa € 104 mln. beschikbaar, waarbinnen ook de industriethema’s een ‘eigen
subsidiebudget’ hebben.
Accent op CO2-reductie
In lijn met de doelen van het klimaatakkoord worden meer en nieuwe mogelijkheden geboden op
het gebied van CO2-reductie in de industrie. Onder de vernieuwde en verbrede DEI+ regeling (voluit:
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) worden daartoe thema’s met eigen budgetten
beschikbaar gesteld op onder andere de gebieden van ‘CO2-reductie in de industrie’ en
‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’. Onder deze thema’s zullen onder andere innovaties op
het gebied van CCUS, Recycling en grootschalige energieopslag en conversie, voor de subsidie in
aanmerking komen. Naast de DEI+ regeling zijn mogelijk ook de TSE-regelingen voor u interessant.
Pilot- en demonstratieprojecten (DEI+)
De nieuwe thema’s worden door het Kabinet gefinancierd vanuit zogeheten klimaatenveloppen. Een
deel van dat geld is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten en is om het subsidieinstrumentarium eenvoudig te houden, ondergebracht binnen de DEI+. Hierdoor kunt u met uw
projectvoorstel bij één loket terecht.
De nieuwe industriethema’s en bijbehorende budgetten zijn:
• CO2-reductie in de industrie, inclusief CO2-afvang en -opslag (CCUS) en recycling - € 25 mln.
budget
• flexibilisering van het elektriciteitssysteem - € 33 mln. budget

Voor het reguliere DEI-thema Energie-innovatie is in 2019 € 35 mln. beschikbaar.
Voor de projecten onder de nieuwe thema’s geldt dat zij een maximale looptijd hebben tot eind 2019
(als een deelnemer € 125.000 subsidie of meer ontvangt) of van maximaal 1 jaar (als alle deelnemers
minder dan € 125.000 ontvangen).
Haalbaarheidsstudies en milieustudies (TSE)
Begin februari opent ook een subsidiemodule voor haalbaarheidsstudies en pre-engineering van
pilot- en demonstratieprojecten in de industrie, de TSE Studies Industrie.
Voor studies op gebied van CCUS is € 9,6 mln. beschikbaar en voor andere industriestudies uit deze
regeling € 1,9 mln.
Verdere R&D tenders (TSE)
Daarnaast opent op 1 april 2019 naar verwachting een volgende groep regelingen die relevant voor u
kunnen zijn. Vanaf dat moment kunt u ook indienen voor de tenders ‘Waterstof’, ‘Biobased Economy
en Groen Gas innovatieprojecten’ en Energie & Industrie ‘Joint Industry Projects’. Meer informatie
over deze regelingen vindt u binnenkort op www.rvo.nl/tse.
Voorlopige planning
Noteert u de volgende voorlopige data alvast in uw agenda, dan kunt u daar in de voorbereiding van
uw mogelijke aanvraag rekening mee houden:
• begin februari 2019: publicatie van de DEI+ regeling in de Staatscourant
• begin februari 2019: aanvragen DEI+ en TSE studies industrie mogelijk
• 1 april 2019: aanvragen mogelijk TSE-tenders ‘Waterstof’, ‘Biobased Economy en Groen Gas
innovatieprojecten’ en Energie & Industrie ‘Joint Industry Projects’
• 24 september 2019, 17:00 uur:
sluiting DEI+ aanvragen CO2-reductie industrie en flexibilisering elektriciteitssysteem
• 24 september 2019, 17:00 uur: sluiting TSE studies Industrie
• 7 januari 2020, 17:00 uur: sluiting aanvragen DEI-thema energie-innovatie
Heeft u al een projectidee waar u mogelijk DEI+ voor zou willen aanvragen? Leg dat aan ons voor en
laat uw projectidee nu alvast toetsen! Blijkt uw idee toch nog niet onder de vernieuwde en verbrede
DEI+ te passen? Dan kunnen wij u op basis van uw projectidee, wanneer dat van toepassing is, wijzen
op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.
Meer informatie
Voor nadere informatie over de DEI+, houdt u www.rvo.nl/dei in de gaten. Hier vindt u met de start
van februari de geactualiseerde informatie over de vernieuwde en verbrede regeling. Benieuwd
welke mogelijkheden er verder zijn op het gebied van CO2-reductie in de industrie? Houdt de
themapagina CO2 reductie industrie in de gaten die we hierover hebben samengesteld en nu aan het
uitbouwen zijn.
Voor inhoudelijke vragen of nadere informatie kunt u ook contact op te nemen met klantcontact van
RVO.nl, tel. 088-0424242.
U ontvangt deze mailing in het verlengde van uw deelname aan het MEE c.q. MJA-convenant.
Met vriendelijke groet,
Team Programma Verduurzaming Industrie (PVI) van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

