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Hulp bij ondernemen in Losser
Beste ondernemer,
In deze tijd van onzekere situaties is het voor u als ondernemer niet gemakkelijk, zeker niet als u geen vast
contract met uw energieleverancier heeft. Maar daarnaast kunnen ook stijgende lasten voor personeel en
inkoop u parten spelen.
Graag informeren wij via deze speciale nieuwsbrief over de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Wilt u
graag in gesprek met ons, wilt u uw hart luchten, ambtelijk en/ of bestuurlijk, neem dan graag contact met
ons op. Wij maken graag een afspraak met u.
Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.
Monique Hamers: m.hamers@losser.nl T. 06 125 97 854
Manon Balk: m.balk@losser.nl T. 06 831 60 800
Investeren om te besparen | Nieuwe Energie Overijssel
Als ondernemer kunt u direct zelf actie ondernemen om
uw energierekening te verlagen. Bij Nieuwe Energie
Overijssel (NEO) vindt u meer informatie over
meetkoffers, geld terug-actie, verduurzamingsmogelijkheden voor grootverbruikers, gastvrij terras
(verwarmde kussens).
Meer info: nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-omte-besparen

Meer info: rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bijenergiekosten/tek

Geld terug-actie voor MKB ondernemers
Heeft u als MKB-ondernemer onlangs energiebesparende
maatregelen genomen op advies van een erkende
energieadviseur en zijn uw energiekosten minder dan
30.000 euro per jaar? Maak dan aanspraak op subsidie
vanuit provincie Overijssel. U krijgt geld terug als de
maatregelen die u neemt volgen op het advies van de
erkende adviseur.
Meer info: nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-omte-besparen

Slimme meetkoffers en verduurzaming voor
grootverbruikers
Heeft u een grootverbruikersaansluiting en wilt u in één
oogopslag zien waar en wanneer het energieverbruik
piekt in het productieproces? Of gelijk ontdekken welke
apparaten onnodig elektriciteit verbruiken? De
Meetkoffer brengt in kaart waar te besparen valt. U kunt
deze meetkoffer 6 maanden op proef nemen. Wil je aan
de slag met de meetkoffer? Neem dan contact op met
Dicky van Keulen, projectleider energiebesparing via
D.v.Keulen@overijssel.nl of 038 - 499 9397.
U kunt als grootverbruiker ook aanspraak maken op de
Subsidie Energiebesparing Overijssel. De regeling helpt
jou graag verder met een bijdrage van maximaal 125.000
euro voor verduurzaming. De cofinanciering bedraagt
minimaal 30% tot 50% afhankelijk van de bedrijfsgrootte.
Bekijk de subsidie

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb
(TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkbondernemingen waarvan de energiekosten een relatief
groot deel uitmaken van de totale kosten.
Let op: deze regeling is nog niet opengesteld. Aanvragen
kan naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023.

Hulp voor ondernemers in zwaar weer
Voorziet u schuldenproblematiek, heeft u tijdelijk
inkomensondersteuning nodig of wilt u zich (her)oriënteren? Neem dan contact op met Paul Jansman van
het ROZ, uw en onze partner in ondernemen (0628079060 en p.jansman@rozgroep.nl)
Meer info: ROZ Groep | Partner in ondernemen
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