
Europese subsidiekansen voor duurzame 
energieprojecten 
Er wordt van gemeenten en regio’s verwacht dat ze volop investeren in duurzame 
energieprojecten. EU-subsidies kunnen een deel van deze activiteiten fi nancieren. 
In deze factsheet geven wij een beeld van de EU-subsidiemogelijkheden voor 
energieprojecten, zowel thematisch als per programma.

Thema Subthema Subsidieprogramma
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Duurzame 
energiedragers

Hernieuwbare energie* √ √ √ √ √ √ √ √ √

Synthetische en 
biobrandstoff en 

√ √ √ √ √ √

Groene waterstof √ √  √ √ √ √ √ √ √

Energie-infrastructuur Energieopslagsystemen √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Warmtenetten √ √  √ √ 

Waterstofnetwerk √ √  √ √ 

Smart Systems & Grids 
(matchen vraag & 
aanbod)**

√ √  √ √ √ √ √ √ √

Energiebesparings-
concepten

Energie-effi  ciëntie*** √  √  √  √ √ √

Energie-armoede 
aanpakken

√ √ √ √ √ √ √

Gerelateerde opgaven
Arbeidsmarktopgave  i.r.t 
de energietransitie

√ √ √ √ √ √ √ √ 

*Het gaat hierbij enkel om vernieuwende concepten o.b.v. energie uit wind, zon, water en (aard)warmte. Reguliere windmolens, zonnevelden en 

stuwdammen worden niet door de EU-subsidieprogramma’s gefi nancierd.  

** Denk hierbij aan collectieve toepassingen op bedrijventerreinen, industriegebieden en stads- en dorpskernen. 

*** Het kan hierbij gaan om het verbeteren van de energie-effi  ciëntie van producten, machines en productieprocessen. 



Europese subsidieprogramma’s in het kort

EFRO

EFRO zet in op het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden. Er zijn vier regionale 
subsidieprogramma’s in Nederland: OP Noord-Nederland, OP Oost, OP ZUID en Kansen voor West III. Ook is er een 
OP EFRO Vlaanderen.

Inhoudelijke focus

EFRO is gericht op regionale ontwikkeling, met een 
focus op innovatie binnen het MKB. Alle regionale 
programma’s bevatten prioriteiten rond energie en 
slimme economische transformatie, maar de thematische 
focus verschilt wel per programma.

Randvoorwaarden

• Partnerschap bestaande uit overheden, bedrijfsleven 
inclusief MKB en kennisinstellingen

• Projecten moeten een regionale impact hebben

Financiering

Het subsidiepercentage ligt globaal tussen de 20-50%

LIFE

LIFE is het EU-programma voor natuur, milieu en klimaat. Energieprojecten passen binnen LIFE in het subprogramma 
Clean Energy Transition (CET).  

Inhoudelijke focus

De focus ligt op het faciliteren van de energietransitie 
vanuit beleid, de markt en richting burgers. De scope 
van projectactiviteiten, de gewenste impact en de 
eisen aan het partnerschap verschillen per specifi eke 
projectoproep.

Randvoorwaarden

• Meetbare impact (doormiddel van KPI’s) van het 
project is van groot belang

Financiering

Het subsidiepercentage voor projecten binnen het 
CET subprogramma ligt op 95%

Horizon Europe

Met Horizon wil de Europese Commissie het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en 
innovatie te stimuleren. Binnen het thematische cluster ‘Effi  ciënt, duurzaam en inclusief energieverbruik’ zijn 
specifi eke projectoproepen vastgesteld. 

Inhoudelijke focus

Het Horizon Europe programma is hét programma 
voor onderzoek en innovatie op Europese schaal. De 
projectoproepen binnen Horizon Europe zijn strikt 
gekaderd qua gevraagde resultaten en impact. 

Randvoorwaarden

• Een sterk internationaal consortium 
• Innovatie op Europese schaal

Financiering

De cofi nancieringspercentages en liggen tussen 70 – 
100% van de projectkosten

Interreg

Interreg heeft als doel gezamenlijk gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en oplossingen te vinden 
op gebieden als gezondheid, milieu, onderwijs, transport, duurzame energie en meer. Vanuit Nederland kunnen 
projecten worden ingediend binnen Interreg North West Europe, Interreg North Sea Region, Interreg Vlaanderen-
Nederland en Interreg Deutschland-Nederland. 

Inhoudelijke focus

De verschillende Interreg-programma’s zijn gericht op 
transnationale samenwerking met regionale impact op 
het vlak van innovatie, verduurzaming en energie.

Randvoorwaarden

• Het partnerschap moet uit ten minste drie landen in 
het programmagebied bestaan

Financiering

De maximale Europese cofi nanciering bedraagt 50-60% 
van de projectkosten

Benieuwd of uw projectidee kansrijk is?

Een match met een EU-programma hangt altijd af van het daadwerkelijke projectvoorstel en is altijd maatwerk. 
Wilt u eens doorpraten over uw projectidee? Bent u benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen 
van een EU-subsidie? Of heeft u nog vragen naar aanleiding van deze factsheet? 

Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze EU-expert Ruben Schepens
via 030-2318945 / ruben.schepens@bureaubuiten.nl


