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Bekijk de webversie

STEAM NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief no 2 van STEAM, het Subsidieteam in én van Regio Alkmaar!
STEAM wenst u een gezond 2022 toe. We hopen in 2022 goede resultaten te bereiken bij het
verkrijgen van subsidies om mooie projecten op het gebied van energie-innovatie, wonen en
duurzame bereikbaarheid te kunnen voorbereiden / realiseren.
Op 11 januari 2022 is er weer een STEAM lunchmeeting. Aanmelden kan via het secretariaat.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bestuurlijk of ambtelijk betrokken bent bij de realisatie van
de Focusagenda Regio Alkmaar. Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen dan kunt u zich
afmelden door een mail te sturen aan secretariaatregioalkmaar@alkmaar.nl.

Provinciale subsidie voor duurzame
bedrijventerreinen
Provincie Noord-Holland ondersteunt de verduurzaming van bedrijventerreinen door HIRBregelingen (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Recent heeft de
provincie besloten de HIRB-uitvoeringsregelingen: Duurzaamheid, Toekomstige Werklocaties
en Toekomstige Winkelgebieden te verlengen. Meer is na te lezen op de website van
de provincie.

INTERREG programma Noordwest-Europa
Europa ondersteunt innovatieve en duurzaamheidsprojecten op het gebied van innovatie,
milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen
en materialen. Het gaat hierbij om projecten gericht op samenwerking tussen verschillende
Europese regio’s. Het programma van INTERREG Noordwest-Europa is eind februari 2022
gereed en kent, net als het huidige programma, een zogeheten ‘2-staps aanpak’. Meer
informatie kunt u vinden op de website van RVO.
RVO organiseerde op 16 september 2021 een webinar; deze kunt u hier terugkijken.
Naast het programma Noordwest-Europa zijn er ook de programma’s Noordzee en Europe.

Projectstimuleringsregeling voor Interreg (PSR)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) helpt mee in de ontwikkeling van
projectideeën voor de INTERREG-programma’s Noordwest-Europa, Noordzee en Europe met
een financiële bijdrage van max. € 25.000. Een dergelijk voorstel moet wel voldoen aan een
aantal voorwaarden, zoals een focus op de IenW-thema’s Circulaire Economie, Slimme en
Groene Mobiliteit of Klimaatadaptatie. Meer informatie over deze projectstimuleringsregeling
vindt u op de website van RVO.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door een mail te zenden aan
secretariaatregioalkmaar@alkmaar.nl.

