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DUMAVA-subsidieregeling aanvragen? Kom in actie
Net voor de vakantie heeft Hellemans Consultancy voor deelnemers van Energie Voor Scholen
een webinar over de DUMAVA-subsidieregeling gehouden. Deze presentatie is te zien na
inloggen met uw mailadres op www.energievoorscholen.nl onder “Presentaties”.
Is deze DUMAVA-subsidie interessant voor uw organisatie? Kom dan tijdig in actie. U kunt van 3
oktober 2022, 09.00 uur, tot en met 31 december 2023, 17.00 uur, een aanvraag indienen. Voor
deze ronde is er in totaal € 150 miljoen beschikbaar, te verdelen op volgorde van binnenkomst
van de aanvragen. Het is dus zaak om er snel bij te zijn, wie het eerst komt, het eerst
maalt.
U kunt nu subsidie aanvragen voor één of maximaal drie
verduurzamingsmaatregelen. Verduurzamen begint veelal met ervoor zorgen dat energie niet
verloren gaat. Denk aan isolatie van dak, wand, (spouw)muur, vloer en
kruipruimte. Energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Er zijn veel
manieren om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, zonneboiler,
warmtepomp of hybride warmtepomp.
Gebruik maken van de DUMAVA-regeling?
Om in aanmerking te komen voor de DUMAVA-regeling, heeft u een adviesplan nodig dat aan
alle eisen voldoet. Heeft u nog geen plan? Dit kan vanuit het collectief Energie Voor Scholen
voor u worden opgesteld. De subsidie voor een energieadvies is 50% van de kosten. Voor de
projectkosten bedraagt deze 30%.
Actie of vragen? Neem contact op met Karin Michgels, 06-23690288 of stuur een mail.
Uitgebreider informatie kunt u lezen op de website van het RVO. Het RVO verzorgt op dinsdag
13 september een webinar.

Lees meer verhalen over scholen en energie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen berichten van Energie voor Scholen meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u michgels@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek.

