
Voorwaarden:

 Je valt binnen de doelgroep

 Gebouw in eigendom en minimaal 10 jaar oud

 Investering is minimaal €16.667 en max. 8,3 mln.

Welke duurzame 
maatregelen*:

 Groene gevel en dak

 Na-isolatie inclusief HR-glas

 Warmtepomp en bodembron

 Ventilatie met warmteterugwinnning

 LED verlichting

 Slimme energiemonitoring

Voor welke doelgroep

Provincies, gemeenten 
en waterschappen

Onderwijs

Zorg

Cultuur

Niet - woonhuis 
Rijksmonumenten

3 oktober 
subsidie open!
* Toekenning subsidie gaat op
   volgorde van binnenkomst

30% op de investeringskosten

op energieadvies voor een 

integraal plan
50%

51,8 mln. is over 2022 beschikbaar 

Overige gelden in 2023 en 

2024 ingezet (ca. 145 mln jaar, 

voorwaarden kunnen wijzigen)

Overig

* concept regeling
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DUMAVA
Subsidie 
Introductie DUMAVA regeling

Ben je een eigenaar van maatschappelijk 

vastgoed? Denk aan scholen, 

overheidsgebouwen, zorginstellingen of 

rijksmonumenten? En wil je verduurzamen? 

Dan kan de DUMAVA subsidie een uitkomst 

voor je zijn.

Welke duurzame 
maatregelen*:

 Groene gevel en dak

 Na-isolatie inclusief HR-glas

 Warmtepomp en bodembron

 Ventilatie met warmteterugwinnning

 LED verlichting

 Slimme energiemonitoring

             Voor grote projecten 
             (meer dan 3 maatregelen) 
             en monumenten komt daar nog bij:

   Maatwerkadvies aan de voorkant 

              (tot 50% subsidie)

Procedure:

Meer weten:

Blijf op de hoogte van de DUMAVA regeling en volg 

onze website www.dumava.nl over de nieuwste 

updates. Of vraag een energieadvies aan, en we 

helpen je graag bij de aanvraag van de subsidie. Zo 

hoef jij je nergens zorgen over te maken.

Toewijzing van de subsidie vindt plaats op volgorde 

van binnenkomst, het is verstandig om snel de 

procedure te starten. Hulp nodig?  

Projectplan en planning indienen

Energieadvies en vaststellen maatregelen

Start aanvraag subsidie op info@dumava.nl

Realiseren in 1 jaar na toekenning 

subsidie voor kleine projecten en 2 jaar voor 

grote projecten

Doelgroepen:

Provincies, gemeenten en waterschappen

Onderwijs 

Zorg 

Cultuur 

Niet-woonhuis Rijksmonumenten

En overige gebouwen met een 

publieksfunctie, waaronder in elk geval 

behoort een buurthuis, dorpshuis, wijk

centrum of gemeenschapscentrum.

Snel regelen
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2
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4

 026 - 202 20 54

info@dumava.nl

Neem contact met ons op

       Voorwaarden:

   Je valt binnen de doelgroep

   Gebouw in eigendom en minimaal 

              10 jaar oud

   Investering is minimaal €16.667 en 

              max. 8,3 mln.

Subsidie:

 Subsidie van 30% op de investeringskosten

 50% op energieadvies voor een 

     integraal plan

 Voor 2022 is 51,8 mln beschikbaar

 Overige gelden in 2023 en 2024 ingezet 

     (ca. 145 mln jaar, voorwaarden 

     kunnen wijzigen)

* concept regeling


