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Inleiding 
 

 
Verpakkingen 
De wereld van verpakkingen is snel aan het veranderen. Nog niet zo heel lang geleden eindigden  verpakkingen 
na gebruik op de afvalberg, verbrandingsoven of in het milieu.  De hierdoor ontstane vervuiling, de schade aan 
het milieu en de niet oneindige voorraad grondstoffen hebben het besef doen ontstaan bij overheden, industrie 
maar vooral ook bij de uiteindelijke consument dat we anders moeten aankijken tegen het concept verpakkingen. 
De beelden van de plastic soup spreken hierbij boekdelen. 
 

Innovatie 
Duurzaam verpakken is inmiddels een begrip dat stevig heeft postgevat. Strengere wetgeving door overheden, 
het herbruikbaar maken van verpakkingen door de industrie en de eisen van de consument naar minder of 
duurzamer verpakkingsmateriaal leiden ertoe dat tal van initiatieven worden gestart. Initiatieven of innovaties 
die variëren van meer en betere inzameling, gebruik van afbreekbare materialen, toepassing van mono-layers in 
plaats van multi-layers en recycling van plastics, door middel van pyrolyse waardoor nieuwe grondstoffen 
ontstaan voor de kunststofindustrie, zijn hierin maar enkele voorbeelden. Wat alle initiatieven gemeen hebben 
is dat er geld voor nodig is, en vaak veel geld! 
 

Subsidies 
Om veelal risicovolle innovaties te kunnen realiseren bestaat er binnen de industrie behoefte aan financiering. 
Dit kan enerzijds gebeuren door middel van private financiering of (bancaire) leningen, maar ook publieke 
financiering zoals subsidies. En deze wereld van subsidies is groot en vaak ondoorzichtig. Niemand weet precies 
hoeveel, maar de schatting is dat er enkele duizenden subsidieregelingen zijn voor het bedrijfsleven. Subsidies 
afkomstig van EU, landelijke overheid, provincies en soms ook lokale overheden, maar ook vanuit allerlei fondsen 
en publiekrechtelijke organisaties. De vorm waarin de subsidie wordt verstrekt verschilt daarbij ook nogal eens. 
De ene keer gaat het daadwerkelijk om een geldbedrag dat wordt overgemaakt, de andere keer om een fiscale 
faciliteit of bijvoorbeeld een voucher, een soort ‘waardebon’. Ook kredieten verstrekt door de overheid worden 
tot de subsidies gerekend.  
 
Om het nog moeilijker te maken staan subsidiemogelijkheden niet altijd open voor aanvragers. Sommige 
regelingen zoals de populaire wbso-subsidie kan nagenoeg het hele jaar worden aangevraagd. Bij EU-subsidies 
daarentegen ben je veelal afhankelijk van zogenaamde calls, oproepen binnen een bepaald programma voor een 
specifiek onderwerp. En veel subsidies kennen een beperkte openstelling, soms jaarlijks of twee keer per jaar 
maar soms ook eenmalig.  
 
De systematiek van beoordeling van een ingediende subsidieaanvraag is per regeling anders. Een aantal subsidies 
werkt volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat iedereen gedurende een bepaalde periode (de openstelling) 
een aanvraag kan indienen. De aanvragen worden dan gerankt volgens de criteria van die regeling. Het beste 
project ontvangt dan als eerste subsidie, dan nummer twee totdat het budget bereikt is. Andere 
subsidieregelingen werken op basis ‘first come, first serve’. De MIT Haalbaarheid is hiervan een goed voorbeeld. 
De laatste jaren is het zo dat op de dag van de openstelling van deze regeling er zoveel aanvragen worden 
ingediend, dat het geen zin meer heeft om daarna nog een aanvraag in te dienen. Subsidies zoals de wbso zijn 
wat dat betreft eenvoudiger. Indien je project voldoet aan de voorwaarden van de regeling, dan ontvang je 
subsidie. 
 

Scope van de inventarisatie: innovatie 
Zoals uit bovenstaande blijkt is het uitvoeren van een alomvattende en up-to-date scan naar 
subsidiemogelijkheden voor alle bedrijven actief in (duurzaam) verpakken niet voor honderd procent te 
realiseren. Immers, de mogelijkheid om voor een project subsidie aan te vragen is afhankelijk van bijvoorbeeld 
de omvang van het bedrijf, de aard van de innovatie, de stand der techniek, de regio waar het bedrijf is gevestigd, 
de eventuele samenwerkingspartners, de eigen financiële bijdrage aan het project, de openstelling van de 
regeling, de snelheid van aanvragen, concurrerende projecten etc. Niettemin is een overzicht samengesteld 
waarbij begrippen als innovatie, (bio)circulariteit, duurzaam, groen, hergebruik en recycling centraal staan. Dit 
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heeft geresulteerd in 50 mogelijkheden voor subsidies, kredieten, vouchers, participaties etc. Omdat het 
subsidieveld, net zoals de verpakkingswereld continu verandert, omvat de scan niet álle mogelijke regelingen. 
Met de keuze van de genoemde scope, zijn subsidies voor bijvoorbeeld export of personeel buiten beschouwing 
gelaten. 
 

Maatwerk 
Voor de meeste MKB-bedrijven en startups is het niet werkbaar om wegwijs te geraken in de veelheid aan 
regelingen. Immers, ze zijn al druk genoeg met hun innovaties en de reguliere bedrijfsvoering. Niettemin is het 
verstandig om subsidiemanagement structureel in te bedden in de organisatie. Dit kan door dit onder te brengen 
binnen een bepaalde afdeling of persoon maar ook door het inschakelen van een externe deskundige. De in dit 
rapport beschreven regelingen geven een globaal beeld van de mogelijkheden. Om daadwerkelijk over te gaan 
tot het opstellen van een aanvraag, moet het project beoordeeld worden op de specifieke criteria en eisen. Elke 
beschreven mogelijkheid bevat daarom een link naar de website van de subsidieverstrekker. Daar is dan de 
regelgeving te vinden, de aanvraagformulieren, de specifieke criteria, uitsluitingen etc. Bij iedere regeling hebben 
we een indicatie aangegeven voor de complexiteit en van het aanvragen. Het groene icoontje waarbij maar één 
trap gevuld is, is het meest laagdrempelig. Waar mogelijk hebben we bovendien een voorbeeldproject 
toegevoegd. 
 



 
 

Overzicht regelingen 
 

Regeling Type regeling Gebied Status Drempel Ster Blz 

Eurostars Subsidie Europa, Nederland Gesloten 3 
 

17 

Future Food Fund (FFF)  Fonds Nederland Open 3 
 

18 

Innovatiekrediet  Lening Nederland Open 3 
 

22 

Innovatieprestatiecontracten (IPC)  Subsidie Nederland Gesloten 3 
 

23 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)  Fiscaal Nederland Open 1 * 28 

Stichting DOEN  Subsidie Nederland Open 2 
 

35 

Subsidieregeling circulaire economie  Subsidie, Voucher Nederland Open 3 * 38 

TNO mkb-programma  Voucher Nederland Open 1 
 

46 

Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten  Voucher Nederland Open 1 
 

55 

Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie Subsidie, Lening Nederland Open 3 
 

56 

WBSO  Fiscaal Nederland Open 1 * 57 

Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling  Subsidie Nederland Open 2 
 

58 

Horizon Europe Subsidie Europa Open 3 
 

19 

INNOWWIDE  Subsidie Europa, Nederland Gesloten 3 
 

24 

 VIDA – Value-added Innovation in food chains Voucher Europa Gesloten 3 
 

52 

Interreg Maas-Rijn 2020-2022  Subsidie Limburg, Zuidoosten van Noord-Brabant Gesloten 3 
 

30 

CrossRoads2 Sustainable Energy - Interreg VA Vlaanderen-Nederland  Subsidie Limburg, Noord-Brabant en Zeeland Open 3 
 

14 

Di-Plast - Digital Circular Economy for the Plastics Industry  Voucher Noord-West Europa Open 3 * 16 

Adviesregeling SAR 2021  Voucher Regio Eindhoven Open 2 * 8 

REACT-EU  Subsidie Gelderland Open 3 
 

9 

OpZuid  Subsidie Limburg, Noord-Brabant en Zeeland Gesloten 3 
 

10 

Zeeland in Stroomversnelling  Subsidie Zeeland Open 2 
 

11 

Biobased Brabant Fonds  Fonds Noord-Brabant Open 2 
 

12 

Brabant Startup Fonds  Fonds Noord-Brabant Open 2 
 

13 

De Groeiversneller  Voucher Gelderland Open 1 * 15 

Innovatiefonds Brabant  Fonds Noord-Brabant Open 2 
 

20 

Innovatiefonds Twente  Fonds Twente Gesloten 2 
 

21 

ION+ Lening Gelderland Open 3 
 

25 

Kennisvouchers en innovatiekredieten voor Twentse mkb-bedrijven  Voucher, Lening Twente Open 1 
 

26 

Limburg Business Development Fonds  Fonds, Subsidie, Lening Limburg Gesloten 2 * 27 

Subsidie Economie & Innovatie  Subsidie Limburg Open 2 
 

29 

Programma LimburgToekomstbestendig - NV Industriebank LIOF  Subsidie Limburg Open 2 
 

31 

MIT-Haalbaarheidsprojecten  Subsidie Meerdere provincies, steden Open 2 
 

32 
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Regeling Type regeling Gebied Status Drempel Ster Blz 

MIT-R&D-samenwerking  Subsidie Meerdere provincies, steden Open 3 * 33 

Regio Zwolle Incubator  Lening Regio Zwolle Open 2 
 

34 

Stichting kIEMT  Verschilt Gelderland en Overijssel Open 1 
 

36 

Stimuleringsfonds  Subsidie Regio Eindhoven Open 2 
 

37 

Ketensamenwerking circulaire kunststoffen  Subsidie, Voucher Overijssel Open 3 * 39 

Subsidieregeling snel groeiende bedrijven - provincie Overijssel Subsidie Overijssel Open 2 
 

40 

Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant  Subsidie West-Brabant Open 3 
 

43 

De Startversneller - voucherregeling startende ondernemers  Voucher Overijssel Open 1 
 

42 

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds Flevoland) - Horizon Flevoland  Fonds Flevoland Open 2 
 

45 

TOP Light programma - Novel-T  Lening Overijssel Gesloten 1 
 

47 

TOP-regeling - Novel-T  Lening Twente Open 2 
 

48 

Topfonds Gelderland: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG)  Fonds Gelderland Open 3 
 

49 

Topfonds Gelderland: MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG)  Fonds Gelderland Open 3 
 

50 

Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021  Subsidie Friesland, Groningen en Drenthe Open 3 
 

51 

Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023  Voucher Friesland Open 1 
 

53 

Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2021  Voucher Flevoland Open 1 
 

54 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland  Fonds, Lening Noord-Holland Open 3 
 

59 

Perspectieffonds Gelderland  Fonds, Subsidie Gelderland Open 3 
 

60 

Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021  Subsidie Groningen Open 3 
 

61 

IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0  Voucher Drenthe Open 1 
 

62 

OP-West / Kansen voor West  Subsidie Meerdere provincies Open 3 
 

63 

Stimuleringsregeling Biobased Economy  Subsidie West-Brabant / Bergen op Zoom Open 1 * 64 

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten  Subsidie Drenthe, Fryslan en Groningen Open 2 
 

41 

Technofonds Flevoland - Horizon Flevoland  Fonds Flevoland Open 2 
 

44 

        
  

  
 
Drempel: 1 is de laagste en 3 de hoogste drempel  
Ster: deze regelingen zijn redelijk laagdrempelig met een hoge(re) slaagkans 

      
  

  



 
 

Adviesregeling SAR 2021 
Metropoolregio Eindhoven 
 
Beschrijving 
Het doel van de Adviesregeling SAR 2021 (SAR) is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met 
aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven. De regio Eindhoven beslaat het gehele grondgebied van de 
21 deelnemende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten 
van een extern adviseur, die de betreffende onderneming schriftelijk advies uitbrengt over het zoeken naar c.q. 
het realiseren van innovaties. 
 

Geografisch 
Regio Eindhoven 
 

Voor wie 
Subsidie kan worden aangevraagd door in de regio Eindhoven gevestigde ondernemingen met minder dan 100 
werknemers, een jaaromzet van € 25 miljoen of minder, en een balanstotaal van € 25 miljoen of minder. 
 

Bijdrage 
Subsidie voucher: De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal 
€ 2.000 tot maximaal € 10.000 per subsidieaanvraag. Maximale dagtarief van de adviseur is € 1.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van een extern adviseur, die de betreffende onderneming 
schriftelijk advies uitbrengt over het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties. Een innovatie is een voor de 
aanvrager wezenlijk nieuwe product/marktcombinatie. Dit kan betrekking hebben op nieuwheidselementen 
voor een fysiek product, een nieuwe dienst of een nieuwe markt. 
Het advies dient betrekking te hebben op bedrijfsactiviteiten in de regio Eindhoven. De vestigingsplaats van de 
adviseur is niet relevant. Een aanvraag voor subsidie dient te worden ingediend voordat financiële verplichtingen 
inzake het advies zijn aangegaan. 
 
Als advieskosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de noodzakelijke, rechtstreeks aan het advies toe 
te rekenen, na indiening van de aanvraag, door de aanvrager gemaakte en betaalde kosten van het advies, met 
uitzondering van: 

• implementatie- en/of begeleidingskosten; 

• advieskosten die aanwijsbaar direct operationele arbeidsinzet van de aanvrager betreffen; 

• reiskosten (zowel km-vergoeding als reistijd). 
 

Indiening 
Open 
Doorlopend 
Aanvragen kunnen worden ingediend via een aanvraagformulier met daaraan gekoppeld een bedrijfsplan en een 
innovatieplan. 

 
Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/adviesregeling-sar 

 

https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/adviesregeling-sar
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REACT-EU 
Op-Oost 
 

Beschrijving 
Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2021 (BOPOOST21) wordt uitvoering 
gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOOST). Het Operationeel Programma - een 
gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel - heeft betrekking op de activiteiten 
die medegefinancierd worden met subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het 
gaat bij deze subsidies om de toedeling van middelen uit het zogeheten React-EU programma. 

 
Geografisch 
Gelderland 
 

Voor wie 
Subsidie wordt slechts verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar 
samenwerken op basis van den samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste een instantie een mkb-
onderneming is. 
 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 
600.000 tot maximaal € 5.000.000 per aanvraag. 
 
Subsidiabele activiteiten 
De activiteiten (paragraaf 3.1) zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie en op: 
a) experimentele ontwikkeling in de Technology Readiness Levels (TRL) 5 tot en met 8 
b) het testen of het demonstreren van innovatieve technologieën, diensten of processen; 
c) investeren in technologieën gericht op: 

• slimme (distributie)systemen; 

• de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen; 

• energieopslag; 

• energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de 
woningbouw; 

• het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen, of 

• het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen; 
d) slimme uitrol, of 
e) stimulering van digitalisering zodat mkb-ondernemingen de mogelijkheden en kansen van digitalisering 
benutten. 
 
Indiening 
Open 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Gelderland (de Managementautoriteit van het 
Operationeel Programma). Deadline voor aanvraag 31-12-2021 

 
Referenties 
Vier voorbeelden van innovaties en Overzicht toegekende projecten 
 

Meer informatie 
→ https://www.op-oost.eu/ 

 

https://www.op-oost.eu/Nieuwsberichten/Steun-van-EU-en-regio-voor-vier-innovaties-die-bijdragen-aan-duurzame-economie-van-de-toekomst.html
https://www.op-oost.eu/Overzicht-beschikte-projecten
https://www.op-oost.eu/
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OPZuid 
Provincie Zeeland 
 
Beschrijving 
OPZuid (bijzondere bepalingen voor het verstrekken van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-
Nederland 2014-2020) een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland - heeft betrekking op de activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is gericht op slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de 
regio. De uitvoering van het programma is ondergebracht bij de provincie Noord-Brabant. 
 

Geografisch 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland 
 

Voor wie 
Betreft de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Op verzoek van de aanvrager kan een aanvraag voor 
de Subsidieregeling OPZuid (in te dienen bij Stimulus Programmamanagement, een afdeling van de provincie 
Noord-Brabant) tegelijkertijd worden aangemerkt als een aanvraag voor de Bijzondere bepalingen voor het 
verstrekken van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. 
 

Bijdrage 
De subsidie voor projecten gericht op versterking van het innovatiesysteem bedraagt maximaal 15% van de 
subsidiabele kosten tot een maximum van € 428.571. De subsidie voor projecten waarbij het merendeel van de 
activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologie en instrumenten ten gunste 
van de gebouwde omgeving bedraagt maximaal 15% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 485.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie op basis van de cofinancieringsregeling kan worden verstrekt voor projecten: 

• gericht op versterking van het innovatiesysteem, binnen de technologiedomeinen Logistiek, 
Maintenance of Biobased; 

• gericht op het versterken van het valorisatievermogen van het mkb; 

• gericht op duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod op elkaar 
worden afgestemd; 

• waarbij het merendeel van de activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme 
technologie& en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving. 

 
Indiening 
Gesloten 
 

Referenties 
Overzicht van OPZuid projecten 
 

Meer informatie 
→ https://www.stimulus.nl/opzuid/ 

 

  

https://www.stimulus.nl/opzuid/projecten/
https://www.stimulus.nl/opzuid/


 
 

11 
 

Zeeland in Stroomversnelling 
Provincie Zeeland 
 
Beschrijving 
Met de ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling 
(STROOMZE)’, wordt ingezet op het stimuleren van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de 
volgende economische sectoren: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, 
vrijetijdseconomie, agrofood en seafood, en zorg. De regeling bestaat uit de onderdelen  
haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. 
 

Geografisch 
Zeeland 
 

Voor wie 
Subsidie wordt slechts verstrekt aan een consortium werkzaam binnen den of meer van de volgende Zeeuwse 
economische clusters: 

• industrie en maintenance; 

• havens en logistiek; 

• agrofood en seafood; 

• water en energie; 

• vrijetijdseconomie; 

• zorg. 
Een consortium moet een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen zijn, waaronder ten minste een 
onderneming en den kennispartner, 

 
Bijdrage 
De subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een 
maximum van € 50.000. De subsidie voor demonstratieprojecten bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele 
kosten, tot een maximum van € 200.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De regeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

• haalbaarheidsonderzoeken; 

• demonstratieprojecten. 
 

Indiening 
Open 
Deadline voor aanvraag 25-06-2021 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Zeeland middels een aanvraagformulier. 
 

Referenties 
Geautomatiseerd levend-voersysteem voor larvale kweekvissen, aanvrager Stichting Zeeschelp; Seaphos, De 
speedway naar circulair, aanvrager Colsen; Biethanol Axelse Vlakte, aanvrager Innovative Sustainable 
Technologies; Sorting Seafood, aanvrager Murre Technologies; Zeeuwsche smaakmakers, aanvrager Zeeuwsche 
Zoute; Automatic fish deformity detection system, aanvrager Machinefabriek Kramer 

 
Meer informatie 
→ https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-
zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling 

  

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling
https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling
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Biobased Brabant Fonds 
Provincie Noord-Brabant 
 
Beschrijving 
Doel van het Biobased Brabant Fonds (BIOBASEDNB) is om het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid en 
kenniswerkers op het gebied van de groene chemie te bevorderen.  
 
Het Biobased Brabant Fonds heeft een omvang van € 10 miljoen en is ondergebracht bij de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De middelen uit het fonds worden revolverend ingezet door middel van 
leningen en participaties. De focus van het fonds ligt op de gebieden waar de meeste waarde wordt toegevoegd, 
namelijk chemicals, coatings, performance materials, food & feed en pharma. Het fonds richt zich daarom niet 
op bulkmaterialen, brandstof en energie. 
 

Geografisch 
Noord-Brabant 
 

Voor wie 
Het fonds richt zich op startende, snelgroeiende bedrijven en kennisintensieve bedrijven op het gebied van 
groene chemie in Brabant. De focus van het fonds ligt op de gebieden waar de meeste waarde wordt toegevoegd, 
namelijk chemicals, coatings, performance materials, food & feed en pharma. Voorbeelden hiervan zijn het 
maken van bioplastics, natuurlijke kleurstoffen, natuurlijke verpakkingsmaterialen, medicijnen en tal van andere 
producten gemaakt van groene grondstoffen, ofwel biomassa. 

 
Bijdrage 
De hoogte van de investering wordt per geval bepaald. De middelen uit het fonds worden revolverend ingezet door 

middel van leningen en participaties. Revolverend wil zeggen dat de leningen moeten worden terugbetaald en dat 

de provincie haar verworven (minderheids)aandelen uiteindelijk weer verkoopt. Het fonds investeert nooit 

alleen. Van private investeerders en/of financiers wordt verwacht dat zij per project een deel van de 

financieringsbehoefte invullen, in cash of in natura. 

Subsidiabele activiteiten 
N.v.t. 
 

Indiening 
Open 
Doorlopend 
 

Referenties 
Portfolio van Bom Brabant Ventures 
 

Meer informatie 
→ https://www.bom.nl/brabant-ventures/product/investments 

  

https://www.bom.nl/brabant-ventures/portfolio
https://www.bom.nl/brabant-ventures/product/investments
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Brabant Startup Fonds 
Provincie Noord-Brabant 
 
Beschrijving 
Het doel van het Brabant Startup Fonds (BSF) is het ondersteunen van Brabantse startups, zodat zij innovaties 
kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten. Vanuit het fonds kan financiering worden verstrekt aan 
startups, oftewel mkb-ondernemingen die korter dan zes jaar bestaan en zich richten op het ontwikkelen en naar 
de markt brengen van een innovatief product, een innovatieve dienst of een innovatief productieproces. 
 

Geografisch 
Noord-Brabant 
 

Voor wie 
Onder mkb-onderneming wordt in dit geval een klein of middelgroot bedrijf verstaan tot tweehonderd 
werknemers. Een te ondersteunen startup moet – uitzonderingen daargelaten – actief zijn in één of meer van de 
zes Brabantse topclusters (High Tech Systemen en Materialen; Life Science & Medische Technologie; Food & 
Nutrition; Biobased Economy; Maintenance; Logistiek) en gevestigd zijn in Brabant, zich binnen een jaar na de 
aanvraag vestigen in Brabant, of wel activiteiten uitvoeren die in overwegende mate en aantoonbaar ten goede 
komen aan Brabant. 

 
Bijdrage 
Financiering door het fonds wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening, oftewel een lening waarbij 
de opgebouwde vordering in een latere fase kan worden omgezet in een participatie in de desbetreffende 
startup. De hoogte van de aan een startup te verstrekken financiering bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal 
€ 350.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Financiering kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten van de startup: 

• commercieel en technisch toetsen van de haalbaarheid van het innovatieve idee dat de startup tot 
uitvoer wil brengen; 

• opstarten van de onderneming; 

• commerciële en technische ontwikkeling van innovatief product, dienst of productieproces. 
 

Indiening 
Open 
Doorlopend 
Aanvragen kunnen met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij Brabant Startup Fonds 
BV. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
 
Referenties 
Startups die een lening hebben gekregen via het fonds 

Meer informatie 
→ https://www.brabant.nl/Subsites/BrabantStartupFonds 

  

https://www.brabant.nl/subsites/brabantstartupfonds/projecten
https://www.brabant.nl/Subsites/BrabantStartupFonds
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CrossRoads2 Sustainable Energy - Interreg VA Vlaanderen-Nederland 
Commissie van de Europese Unie 
 
Beschrijving 
Het doel van het project CrossRoads2 Sustainable Energy is het stimuleren van grensoverschrijdende 
innovatieprojecten tussen mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) 
die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-uitstoot in de grensregio.. 
 

Geografisch 
Noord-Brabant, Limburg, Zeeland 
 

Voor wie 
MKB-bedrijven in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland in samenwerking met een Vlaams MKB-bedrijf. 

 
Bijdrage 
Subsidie: De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 150.000 per 
project. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën 
gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven binnen de 
volgende topsectoren: 

• Hightech systemen; 

• Chemie en materialen; 

• Agrofood; 

• Cleantech; 

• Biobased en circulaire economie; 

• Logistiek; en 

• Maintenance. 
Subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie die rechtstreeks bijdragen aan de CO2-reductie in de grensregio. 

 
Indiening 
Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen via de webportal worden 
ingediend bij Stimulus Programmamanagement. Ingediende innovatieprojecten worden na sluiting van de 
aanvraagperiode met elkaar vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria.  
 

Referenties 
Overzicht van projecten 

Meer informatie 
→ https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy 

  

https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/projecten
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy
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De Groeiversneller 
Provincie Gelderland 

 
Beschrijving 
Het doel van De Groeiversneller (DGV) is het ondersteunen van Gelderse mkb-bedrijven met de potentie en 
ambitie om te groeien in werkgelegenheid, en die met vernieuwing een bijdrage leveren aan één van de 
maatschappelijke uitdagingen. Het betreft een voucher regeling voor de inhuur van kennis. 
 

Geografisch 
Gelderland 
 

Voor wie 
Het programma staat open voor in Gelderland gevestigde ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb).  
Er zijn vanuit De Groeiversneller overigens ook nog speciale vouchers voor De Groeiversneller Energie, De Groeiversneller 
Export, De Groeiversneller Food, De Groeiversneller Health, De Groeiversneller Recreatie en Toerisme, alsmede De 
Groeiversneller Zon. Voor deze vouchers gelden weer speciale voorwaarden. 

 
Bijdrage 
De vouchers hebben normaliter een waarde van 50% van de advieskosten met een minimumvergoeding van € 
1000 en een maximumvergoeding van € 10.000, maar dit is vanwege de huidige economische crisis tijdelijk 
verhoogd naar 80% van de advieskosten en een maximumvergoeding van € 16.000. 
   

Subsidiabele activiteiten 
De vouchers voor de inhuur van kennis kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het inhuren van een 
organisatieadviseur, het inkopen van expertise voor marktonderzoek, financieel advies of specifieke kennis van 
techniek. 
 

Indiening 
Open 
Doorlopend 
Aanvragen voor deelname kunnen worden ingediend bij OostNL door middel van een Quickscan en een 
groeiplan. 
 

Referenties 
Voorbeelden 
 

Meer informatie 
→ https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller 

https://oostnl.maglr.com/de-groeiversneller-2017-2020/maatschappelijke-uitdagingen
https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller
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Di-Plast - Digital Circular Economy for the Plastics Industry 
Commissie van de Europese Unie 
 
Beschrijving 
Het Interreg VB-project Digital Circular Economy for the Plastics Industry (Di-Plast) ondersteunt ondernemers in 
Noordwest-Europa bij het, met behulp van digitale tools, introduceren of verhogen van het gebruik van 
gerecycleerde kunststoffen in de productieketen. 
 

Geografisch 
Europa 
 

Voor wie 
Di-Plast richt zich op bedrijven in de bouw- en verpakkingssector die de ambitie hebben (meer) gerecycled plastic 
toe te passen in hun productieketen. Het kan onder andere gaan om compounders, verwerkers, recyclers, 
hercompounders, bedrijven die commercieel polymeerafval produceren, rPM-ontvangstbedrijven en handelaren 
uit deze sectoren. 
 

Bijdrage 
Di-Plast biedt ondersteuning in de vorm van expertise en drie soorten vouchers: 

• Matching vouchers: tot € 1000; 

• Expertisevouchers: tot € 4500; 

• Ketenvoucher: tot € 7500. 

 
Subsidiabele activiteiten 
Di-Plast biedt ondersteuning in de vorm van expertise en drie soorten vouchers: 

• Matching vouchers (tot € 1000): voucher om aanvragers te ondersteunen bij het vinden van de juiste 
match voor samenwerking om gerecycleerde kunststoffen in hun productieketen te gebruiken of te 
vergroten; 

• Expertisevouchers (tot € 4500): voucher om aanvragers te ondersteunen bij het realiseren van 
projectideeen voor de (verhoogde) inzet van recyclaat met ondersteuning van externe en specialistische 
expertise; 

• Ketenvoucher (tot € 7500): voucher om aanvragers met specifieke aankopen te ondersteunen bij het 
concretiseren van projecten om het gebruik van recyclaat in hun productieketen te verhogen. 

 

Indiening 
Open 
Looptijd t/m 31.12.2022 
Aanvragen voor deelname aan het voucherprogramma kunnen van 30 april 2021 tot en met 14 mei 2021 en van 
30 augustus 2021 tot en met 14 september 2021 via een aanvraagformulier op de website van Di-Plast worden 
ingediend. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.nweurope.eu/projects/project-search/di-plast-digital-circular-economy-for-the-plastics-
industry/#tab-7 

  

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/di-plast-digital-circular-economy-for-the-plastics-industry/#tab-7
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/di-plast-digital-circular-economy-for-the-plastics-industry/#tab-7
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Eurostars 
Commissie van de Europese Unie 
 
Beschrijving 
Het doel van de regeling Eurostarsprojecten (EUROSTARSNL) is het ondersteunen van internationale samenwerking op het 
gebied van hightech onderzoek en ontwikkeling. Eurostars is een gezamenlijk initiatief van EUREKA en de 
Europese Commissie.  De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.7 van de Regeling nationale EZK- en LNV-
subsidies (KEZS). Subsidie is alleen beschikbaar voor projecten die voorkomen op de door de High Level Group 
van het Eurostarsprogramma goedgekeurde rangschikking. De subsidie wordt verleend op volgorde van de plaats 
op deze rangschikking tot het subsidieplafond is bereikt. 

 
Geografisch 
Europa 
 

Voor wie 
In Nederland gevestigde ondernemers, onderzoeksorganisaties of een Eurostarssamenwerkingsverband (indien twee of meer 
binnen Nederland gevestigde partijen bijdragen aan hetzelfde Eurostarsproject). 
 

Bijdrage 
De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van de grootte of aard van het 
bedrijf of organisatie. 

 Onderzoek Ontwikkeling 

MKB 45% 35% 

Groot bedrijf 35% 25% 

Kennisinstelling 50% 25% 

 

Subsidiabele activiteiten 
In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale R&D-projecten 
die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote 
bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde R&D-activiteiten omvatten, gericht op 
commerciële resultaten op de korte en middellange termijn. Een project kan betrekking hebben op elk 
willekeurig technologisch gebied, maar moet altijd een civiele doelstelling hebben en gericht zijn op 
de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst. 
 

Indiening 
Gesloten. Doorgaans zijn er 2 calls per jaar voor Eurostars subsidie. Voor de aanvraag is er een digitaal 
aanvraagformulier dat in Brussel dient te worden ingediend. 
 

Referenties 
Nederlandse projecten die Eurostars subsidie hebben gekregen. 
 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eurostars 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten?query-content=eurostars&undefined=Zoeken
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eurostars
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Future Food Fund 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 
Beschrijving 
Het Future Food Fund (FFF) is een venture capital fonds dat investeert in Nederlandse ondernemingen die met 
vernieuwende technologie en/of disruptieve businessmodellen impact willen hebben op de agri-horti-food 
sector. 
 

Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
In aanmerking komen snel groeiende Nederlandse ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of 
disruptieve businessmodellen impact willen hebben op de agri-horti-food sector. De focusgebieden zijn: smart 
farming, bio-based economy, clean production & farming, circular economy, the new consumer en intelligent 
logistics. 

 
Bijdrage 
Investeringen variëren in omvang van ongeveer € 150.000 tot € 2 miljoen. In ruil daarvoor vraagt FFF een 
minderheidsbelang van 20-40%. 
 

Subsidiabele activiteiten 
FFF investeert in snelgroeiende bedrijven die: 

• hun eigen innovatieve technologie hebben of een eigen innovatief gebruik van een bestaande 
technologie; 

• maximaal zeven jaar omzet hebben (niet-pilot); 

• een basis hebben in Nederland. 
 

Indiening 
Open 
Investeringen kunnen worden aangevraagd bij FFF Management B.V. 
 

Referenties 
Portfolio  
 

Meer informatie 
→ https://futurefoodfund.nl/ en https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-
fondsen/totaaloverzicht/binnen-investeringsperiode/future-food-fund 

https://futurefoodfund.nl/investments
https://futurefoodfund.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/totaaloverzicht/binnen-investeringsperiode/future-food-fund
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seed-capital/seed-capital-fondsen/totaaloverzicht/binnen-investeringsperiode/future-food-fund
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HORIZON Europe 
Commissie van de Europese Unie 

 
Beschrijving 
Met Horizon Europe - waarvan de wetteksten en werkprogramma's nog niet officieel gepubliceerd zijn - wil de 
EU het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil 
de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor 
maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. 
 

Geografisch 
Europees 
 

Voor wie 
Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn 
met onderzoek en innovatie. 
 

Bijdrage 
De exacte bepalingen volgen na publicatie van de officiële wetteksten en werkprogramma's van Horizon Europe. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De structuur van Horizon Europe is vergelijkbaar met de pijlerstructuur van Horizon 2020. Het programma 
bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties: 

1. Excellente wetenschap 
2. Clusters 
3. Innovatief Europa 

 

Indiening 
Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Europese Commissie naar 
aanleiding van calls. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-
and-open-calls/horizon-europe_en 

  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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Innovatiefonds Brabant 
Provincie Noord-Brabant 
 
Beschrijving 
Met het Innovatiefonds Brabant (INNOVATIENB) wil de provincie Noord-Brabant samen met private 
investeerders zorgen voor de nodige financiering van innovatieve mkb-bedrijven. Het fonds richt zich met name 
op de Brabantse topclusters hightech, life sciences, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance én 
op maatschappelijk relevante innovaties. 
 

Geografisch 
Noord-Brabant 
 

Voor wie 
Bedrijven in Noord-Brabant of bedrijven die zich daar willen vestigen.  

 
Bijdrage 
Het fonds investeert in risicovolle innovatieve mkb-bedrijven. Zowel startende bedrijven als doorgroeiende mkb-
bedrijven komen in aanmerking. Het geïnvesteerde bedrag (aandelenkapitaal of een achtergestelde 
lening/leningen) ligt tussen 150.000 en 5.000.000 euro. Bij heel vroege fase investeringen wordt gewerkt met 
converteerbare leningen. In de fase daarna wordt vaker in aandelen geïnvesteerd. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Met name bedrijven uit de volgende topclusters komen in aanmerking: 

• High Tech Systems en Materialen (inclusief Solar en Automotive); 

• Life Sciences &Health; 

• (Agro)food; 

• Biobased Economy; 

• Maintenance; 

• Logistiek; 
Het gaat daarbij om ondernemingen die daadwerkelijk vanaf het begin laten zien dat ze een verschil kunnen gaan 
maken. Duurzame groei, werkgelegenheid en maatschappelijke impact zijn belangrijke criteria. 
 
Indiening 
Open 
Doorlopend 
 

Referenties 
Preceyes ontwikkelt robot-assistent 

Meer informatie 
→ https://www.bom.nl/brabant-ventures/product/investments  

  

https://www.bom.nl/brabant-ventures/showcases/preceyes-ontwikkelt-robot-assistent-voor-oogchirurgen
https://www.bom.nl/brabant-ventures/product/investments
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Innovatiefonds Twente 
Oost NL 
 
Beschrijving 
Het Innovatiefonds Twente (IFT) richt zich op de financiering van innovatieve Twentse mkb-bedrijven. 
 

Geografisch 
Twente 
 

Voor wie 
In aanmerking komen mkb-bedrijven die gevestigd zijn in Twente of bereid zijn zich in Twente te vestigen. De 
doelgroep bestaat uit vroege fase bedrijven in de sector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), maar ook 
cross-overs met de sectoren Agro-Food, Vrijetijdseconomie, Bouw en Energie behoren tot de doelgroep. 
 

Bijdrage 
Het Innovatiefonds Twente verstrekt financieringen van € 100.000 tot € 2,5 miljoen. Een private investeerder 
moet onder gelijke condities en voorwaarden mee-investeren. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De financiering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor productontwikkeling, het opbouwen van een 
managementteam, marktonderzoek of het creëren van een volledig businessplan. Een belangrijke voorwaarde 
is dat een private investeerder onder gelijke condities en voorwaarden mee-investeert. 
 

Indiening 
Gesloten 
Momenteel heeft Innovatiefonds Twente geen middelen beschikbaar. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://oostnl.nl/nl/innovatiefonds-twente 
  

https://oostnl.nl/nl/innovatiefonds-twente
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Innovatiekrediet 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 

Beschrijving 
Het doel van de regeling Innovatiekredieten is bijdragen aan duurzame groei van de Nederlandse economie door 
het versterken van de innovatiekracht. Ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische 
ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, 
die een zeer goed marktperspectief hebben.  
 

Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Alle bedrijven in Nederland 

 
Bijdrage 
Het innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10 miljoen 
 

Subsidiabele activiteiten 
Ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische ontwikkelingsprojecten, waarin voor 
Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief 
hebben. Een technisch ontwikkelingsproject is een planmatig geheel van activiteiten in de fase van 
experimentele ontwikkeling, gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, 
schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten, die nieuw zijn 
voor Nederland, en waaraan substantiële technische risico’s en daarmee samenhangende financiële risico’s zijn 
verbonden en die door het goede commerciële perspectief kunnen leiden tot substantiële economische 
activiteiten van de onderneming. 

 
Indiening 
Open 
Doorlopend 
 

Referenties 
Infographic van categorieën gehonoreerde projecten 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet/infographic-innovatiekrediet-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet
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Innovatieprestatiecontracten  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 

Beschrijving 
De regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) is bedoeld om het midden- en kleinbedrijf aan te zetten tot 
innovatie. De regeling stimuleert groepen mkb-bedrijven tot het uitvoeren van eigen meerjarige 
innovatieplannen, waarbij samenwerking en kennisoverdracht een belangrijke rol spelen. 

 
Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
De doelgroep van de regeling bestaat uit samenwerkingsverbanden van ten minste 10 en ten hoogste 20 mkb-
bedrijven, vertegenwoordigd door een penvoerder (de projectleider van het samenwerkingsverband). De mkb-
bedrijven mogen niet met een andere deelnemer in een groep verbonden zijn en moeten een inhoudelijke 
samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche). 

 
Bijdrage 
De subsidie voor IPC-projecten bedraagt voor de penvoerder maximaal € 3000 per IPC-deelnemer, en voor de 
IPC-deelnemer 35% van de kosten van de uitvoering van zijn innovatieplan, tot een maximum van € 25.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Deelnemers in een IPC-verband kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieplan. In het IPC-
verband werken groepen van minimaal 10 en maximaal 20 bedrijven over een periode van maximaal twee jaar 
aan collectieve en aan 'eigen' innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een penvoerder. De innovatie heeft 
betrekking op producten, diensten of het productieproces. 
 
De IPC-penvoerder kan subsidie krijgen voor de uitvoering van zijn overkoepelende plan, waarin onder meer 
wordt aangegeven welke collectieve activiteiten door wie worden verricht. 

 
Indiening 
Gesloten en onzeker of de regeling opnieuw wordt opengesteld 
 

Referenties 
Gefinancierde projecten 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatieprestatiecontracten-ipc 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatieprestatiecontracten-ipc/projecten
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatieprestatiecontracten-ipc


 
 

24 
 

INNOWWIDE 
Commissie van de Europese Unie 
 
Beschrijving 
Het doel van het project INNOWWIDE - Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions 
in WorldWIDE markets - is zeer innovatieve mkb-bedrijven en startups uit Europa naar de voorhoede van de 
internationale markten te brengen. Daartoe ondersteunt het project deze bedrijven bij het uitvoeren van 
haalbaarheidsprojecten op markten buiten Europa. 

 
Geografisch 
Nederland, Europa 
 

Voor wie 
Aanvragen kunnen worden ingediend door innovatieve mkb-bedrijven met winstoogmerk, waaronder jonge 
bedrijven en startups, uit alle sectoren die willen concurreren en zaken willen doen in nieuwe en opkomende 
markten overal ter wereld. Aanvragers moeten zijn gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met Horizon 2020 
geassocieerd land en in het project moet een partnerentiteit (onderaannemer) worden opgegeven uit het 
focusland of de landen van het project. 

 
Bijdrage 
Subsidie 
De ondersteuning bedraagt 70% van de subsidiabele kosten en € 60.000 per project. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie voor haalbaarheidsprojecten. Te ondersteunen haalbaarheidsprojecten oftewel Viability Assessment 
Projects moeten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale belanghebbenden en mogen niet langer dan 
zes maanden duren. 
 
Indiening 
Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen met behulp van een online 
aanvraagformulier worden ingediend bij het Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial in Madrid. 
 

Referenties 
Overzicht van projecten uit eerdere calls 

Meer informatie 
→ https://innowwide.eu/ 
  

https://innowwide.eu/news/innowwide-programme-in-full-swing-120-projects-funded-an-excellent-prospect-and-tool-for-innovative-outward-looking-smes-in-europe/
https://innowwide.eu/
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ION+  
Oost NL 
 
Beschrijving 
Het doel van ION+ is het ondersteunen van Gelderse ondernemers die in een vroege fase op zoek zijn naar 
financiering voor innovatieve activiteiten. 
Het fonds is in 2019 opgericht en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de provincie 
Gelderland. Het budget voor het fonds komt uit het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (OP¬Oost). De Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (OOSTNL) is 
fondsmanager. 

 
Geografisch 
Gelderland 
 

Voor wie 
In aanmerking komen mkb-ondernemingen die op het moment van het aangaan van de overeenkomst feitelijk 
gevestigd zijn in Gelderland. De onderneming bevindt zich in TRL-fase 4-8 en moet actief zijn in den van de 
volgende sectoren: Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en cross-overs, als ICT, water, 
creatieve industrie, chemie en de maakindustrie, Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased 
economy en cross-overs van EMT met de genoemde sectoren. 
 

Bijdrage 
ION+ verstrekt converteerbare leningen van € 250.000 tot € 750.000, met een looptijd van maximaal acht jaar, 
waarvan (maximaal) de eerste drie jaar aflossingsvrij. De minimale cofinanciering bedraagt 45%. De onderneming 
financiert zelf ook (afhankelijk van de leeftijd van de onderneming) gemiddeld 10% tot 40% van de investering 
of regelt deze via een particuliere financier. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De onderneming mag met de lening drie typen activiteiten financieren: 
• ontwikkeling van de technologie; 
• validatie van de markt en ontwikkelen van de onderneming; 
• het op de markt brengen van de innovatie. 
 
De activiteiten die de onderneming ontplooit en (mede) met financiering vanuit ION+ realiseert, dienen in 
belangrijke mate daadwerkelijk plaats te vinden in Gelderland. 
 

Indiening 
Open 
Looptijd 01.09.2019 t/m 30.06.2023 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning kan contact worden opgenomen met Oost NL. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://oostnl.nl/nl/ion 
  

https://oostnl.nl/nl/ion
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Kennisvouchers en innovatiekredieten voor Twentse mkb-bedrijven 
Regio Twente 
 
Beschrijving 
Het doel van de Kennisvouchers en innovatiekredieten voor Twentse mkb-bedrijven (KIT) is om Twentse mkb-
bedrijven met maximaal 50 medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve producten, 
diensten of processen in de sectoren duurzaamheid, veiligheid of zorg. 
 

Geografisch 
Twente 
 

Voor wie 
De kennisvouchers en innovatiekredieten zijn bestemd voor innovatieve Twentse mkb'ers met niet meer dan 50 
medewerkers, die actief zijn binnen de sectoren duurzaamheid, veiligheid of zorg. 
 

Bijdrage 
De voucher vergoedt maximaal 50% van de kosten van een kennisvraag tot een maximumbedrag van € 5000 
(inclusief btw). Er wordt slechts een voucher per bedrijf per vijf kalenderjaren toegekend. 
 
De innovatiekredieten zijn bestemd voor innovatieve Twentse mkb'ers met niet meer dan 50 medewerkers, ter 
financiering van innovatieve projecten die leiden tot nieuwe producten, diensten of processen die snel in de 
markt kunnen worden gezet. Het krediet bedraagt maximaal € 150.000 en een rentepercentage van 7%. 
Cofinanciering is niet vereist, maar draagt wel bij aan de kracht van de business case. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De vouchers kunnen zowel ingewisseld worden bij kennisinstellingen als bij bedrijven die ondersteuning bieden 
aan innovatie door mkb'ers. De vraag van de ondernemer is hierbij leidend. 
 
De innovatiekredieten zijn ter financiering van innovatieve projecten die leiden tot nieuwe producten, diensten 
of processen die snel in de markt kunnen worden gezet. 

 
Indiening 
Open (sinds 2013, looptijd onbepaald) 
Ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen hun idee via een intakeformulier voorleggen aan Regio Twente. 
 

Referenties 
Voorbeeld Tijhuis Totaalinrichting 
 

Meer informatie 
→ https://www.agendavoortwente.nl/ 

  

https://www.twente.com/global-goals/3-good-health-and-well-being/zorgrobot-anne-helpt-ouderen-met-dagelijke-dingen
https://www.agendavoortwente.nl/
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Limburg Business Development Fonds  
NV Industriebank LIOF 
 
Beschrijving 
Met het Limburg Business Development Fonds (LBDF) biedt de provincie Limburg ondernemers uit het midden- 
en kleinbedrijf (mkb) ondersteuning bij het toetsen, ontwikkelen en/of vermarkten van ideeën met zakelijke 
potentie. Het LBDF wordt in opdracht van de provincie Limburg uitgevoerd door NV Industriebank LIOF (kantoor 
Maastricht) 
 

Geografisch 
Limburg 
 

Voor wie 
Ondersteuning is beschikbaar voor mkb-ondernemingen met feitelijke vestiging in Limburg (fysiek en actief 
aanwezig) en actief in den van de Limburgse speerpuntsectoren (Agrofood, Logistiek, High Tech Systems, Chemie 
& Materialen, Smart Services en Life Sciences of cross-overs tussen deze sectoren). 
 

Bijdrage 
Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt en bestaat 
uit drie deelfondsen: 

• Het Proof of Principle-fonds (zie PPF): voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of 
economische haalbaarheid. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en varieert van 
minimaal € 15.000 tot maximaal 50.000; 

• Het Ontwikkelfonds: voor de opwerking van een haalbaar idee naar een volwaardig businessconcept 
inclusief businessplan. De lening kan varieren van € 50.000 tot € 250.000; 

• Het Seedfonds: om een kennisintensieve start-up in staat te stellen aanvullend (groei)kapitaal aan te 
trekken of tot een break-even te komen. Het aandelenkapitaal kan varieren van € 100.000 tot € 500.000. 

 
Subsidiabele activiteiten 
Voor het subsidiedeel zijn uitsluitend de volgende, aantoonbare kosten van het haalbaarheidsonderzoek 
subsidiabel: 

• loon-en arbeidskosten (forfaitair uurtarief € 60); 

• materiaalkosten, bijv. voor de bouw van een niet-functioneel prototype; 

• afschrijvingskosten, bijv. voor speciaal aangeschafte apparatuur; 

• kosten voor de benutting van apparatuur; en 

• kosten voor inzet van derden. 
 

Indiening 
Gesloten 
Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij LIOF. 

 
Referenties 
Portfolio van het fonds 
 

Meer informatie 
→ https://liof.nl/archief/limburg-business-development-fonds/financiering-om-een-idee-verder-te-
ontwikkelen 

  

https://liof.nl/over-liof/portfolio?fonds=lbdf-ontwikkelfonds
https://liof.nl/archief/limburg-business-development-fonds/financiering-om-een-idee-verder-te-ontwikkelen
https://liof.nl/archief/limburg-business-development-fonds/financiering-om-een-idee-verder-te-ontwikkelen


 
 

28 
 

Milieu-investeringsaftrek 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 
Beschrijving 
Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te 
bevorderen. 

 
Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Aanvragen kunnen worden ingediend door elk bedrijf dat investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. 

 
Bijdrage 
Fiscaal 
De extra investeringsaftrek is 13,5%, 27% of 36% 
 

Subsidiabele activiteiten 
Ondernemers kunnen investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende 
milieuthema's: 
1. Grondstoffen- en watergebruik; 
2. Voedselvoorziening en landbouwproductie; 
3. Mobiliteit; 
4. Klimaat en lucht; 
5. Ruimtegebruik; 
6. Gebouwde omgeving. 

 
Indiening 
Open 
Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen met behulp van een online 
aanvraagformulier worden ingediend bij RVO. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers 
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
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Subsidieregels Economie & Innovatie 
Provincie Limburg 
 
Beschrijving 
Het doel van de Nadere subsidieregels economie & innovatie 2021 e.v. (EILI) is het ondersteunen van projecten 
die bijdragen aan het versterken van de economie in de provincie Limburg, het stimuleren van innovatie en/of 
het bevorderen van de (internationale) concurrentiekracht van de economie in de provincie Limburg. 
 

Geografisch 
Limburg 
 

Voor wie 
Voor subsidie komen alleen rechtspersonen, eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen in aanmerking. 
 

Bijdrage 
Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele projectkosten. 
Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd van dit uitgangspunt 
af te wijken. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het versterken van de economie in de Nederlandse provincie 
Limburg, het stimuleren van innovatie en/of het bevorderen van de (internationale) concurrentiekracht van de 
economie in de Nederlandse provincie Limburg. 
 

Indiening 
Looptijd 18.01.2021 t/m 31.12.2023. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Limburg. Het is 
noodzakelijk om vóór het indienen van een subsidieaanvraag een vooroverleg te hebben gehad. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.limburg.nl/@6411/subsidie-economie/ 

  

https://www.limburg.nl/@6411/subsidie-economie/
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Interreg Maas-Rijn 
Commissie van de Europese Unie 
 
Beschrijving 
Het doel van het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn 2020-2022 is het ondersteunen van projecten die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn tot een moderne kennisregio en een technologische 
topregio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die 
banen schept. De Euregio Maas-Rijn omvat Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland. 
Er zijn ook andere Euregio’s, bijvoorbeeld de Euregio Rijn-Waal. 

 
Geografisch 
Limburg, Zuidoosten van  Noord-Brabant 
 

Voor wie 
Subsidie kan worden aangevraagd door een lead partner, oftewel een rechtspersoon of personenvennootschap 
die namens een samenwerkingsverband optreedt als subsidieaanvrager. Er dient sprake te zijn van een 
samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten uit het 
programmagebied. 

 
Bijdrage 
De totale subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 150.000 bedragen. De subsidie bedraagt 
maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie is beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstelling van het Samenwerkingsprogramma 
Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020, en die passen binnen één van de vier prioritaire assen van het 
Samenwerkingsprogramma: 
1: Innovatie 2020; 
2: Economie 2020; 
3: Sociale inclusie en opleiding; 
4. Territoriale ontwikkeling. 
 

Indiening 
Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe programmaperiode. Indiening is daardoor nu niet mogelijk. 
 

Referenties 
AACoMa: geavanceerde composietproductie 
 

Meer informatie 
→ https://www.interregemr.eu/ of voor de Euregio Rijn-Waal www.euregio.org  

  

https://www.interregemr.eu/projecten/aacoma-nl
https://www.interregemr.eu/
http://www.euregio.org/
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Programma LimburgToekomstbestendig 
NV Industriebank LIOF 
 
Beschrijving 
Het doel van het Programma LimburgToekomstbestendig (LTB) is het ondersteunen van Limburgse ondernemers 
met innovaties die slim, duurzaam en/of gezond zijn, zodat wordt toegewerkt naar een duurzame en gezondere 
samenleving. Het Programma LimburgToekomstbestendig is een programma van NV Industriebank LIOF (LIOF). 
 

Geografisch 
Limburg 
 

Voor wie 
In aanmerking komen innovatieve startups, scale-ups en mkb-ondernemers in vrijwel alle sectoren (bijvoorbeeld 
industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening en cross-overs 
van deze sectoren). De onderneming moet in Limburg gevestigd zijn en de activiteiten, gerelateerd aan het 
financieel ondersteunde project, moeten overwegend in Limburg worden uitgevoerd. 
 

Bijdrage 
Maximale bijdrage is € 50.000. Daarnaast biedt LIOF advies en ondersteuning bij het zoeken naar partners. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Financiering wordt verleend door middel van de volgende financieringsmogelijkheden: 

• CollectiefProject. Met deze subsidie worden mkb-ondernemingen in Limburg ondersteund bij het 
ontwikkelen van innovatieve producten, diensten, processen en/of bedrijfsmodellen die economische 
potentie hebben en impact hebben op de maatschappelijk opgaven 'Duurzaam, Slim en Gezond'. De 
subsidie bedraagt 75% van de projectkosten en maximaal € 7500; 

• AdviesProject. Met deze subsidie worden mkb-ondernemingen in Limburg ondersteund bij het toetsen 
van de haalbaarheid (technisch, markttechnisch of economisch) van een innovatief product, proces of 
ketenontwikkeling, door een tegemoetkoming te bieden in de kosten van de inzet van een externe 
deskundige. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 7500; 

• InnovatieProject. Deze subsidie is bedoeld om mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een prototype van een innovatie. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en 
maximaal € 50.000. 

 
Indiening 
Open 
Looptijd 03.12.2020 Urn 01.12.2025 
Aanvragen kunnen worden ingediend door middel van een aanvraagformulier op de LimburgToekomstbestendig 
website. 
 

Referenties 
FineField 
MiFood 
 

Meer informatie 
→ https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig 
 

https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig/uitgelicht/slim-snel-en-vers-met-finefield
https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig/uitgelicht/Lekkere-en-gezonde-smoothies-voor-iedereen
https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig
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MIT-Haalbaarheidsprojecten 
RVO 
  
Beschrijving  
Het doel van de Regeling MIT-Haalbaarheidsprojecten is het stimuleren van innovatie bij het midden- en 
kleinbedrijf in Nederland. Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van een haalbaarheidsproject 
passend binnen een of meer van de volgende missies uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.   
  

Geografisch  
Bedrijven kunnen in hun eigen regio een aanvraag indienen. Indien niet mogelijk kan eventueel bij RVO worden 
ingediend:  
• Friesland, Groningen en Drenthe bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 
• Noord-Brabant, Zeeland en Limburg bij Stimulus 
• Overig bij de desbetreffende provincie 
  

Voor wie  
Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemingen.  
  

Bijdrage  
De subsidie bedraagt € 20.000.  
  

Subsidiabele activiteiten  
Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van een haalbaarheidsproject passend binnen een of meer 
van de volgende missies uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.  
• KIA Energie en Duurzaamheid;  
• KIA Landbouw, Water en Voedsel;  
• KIA Gezondheid en Zorg;  
• KIA Veiligheid;  
• KIA Sleuteltechnologieën;  
• KIA Maatschappelijk verdienvermogen.  
  

Indiening  
Aanvragen kunnen van 20 april 2021 tot en met 10 september 2021 met behulp van een aanvraagformulier 
worden ingediend bij SNN, Stimulus of de desbetreffende provincie. De verdeling van het beschikbare budget 
vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.  
  

Referenties  
Nieuw product voor hoog flexibele en duurzame procesoptimalisatie in Agro-Food keten 
  

Meer informatie  
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/haalbaarheidsprojecten 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/nieuw-product-voor-hoog-flexibele-en-duurzame-procesoptimalisatie-agro-food-keten
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/haalbaarheidsprojecten
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MIT R&D-samenwerking  
RVO 

  

Beschrijving  
Het doel van de Regeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten is het stimuleren van innovatie bij het midden- 
en kleinbedrijf  in Nederland door het ondersteunen van  innovatieprojecten tussen minimaal twee mkb-
bedrijven.  

  

Geografisch  
Bedrijven kunnen in hun eigen regio een aanvraag indienen. Indien niet mogelijk kan eventueel bij RVO worden 
ingediend:  

• Friesland, Groningen en Drenthe bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 

• Noord-Brabant, Zeeland en Limburg bij Stimulus 
• Overig bij de desbetreffende provincie 

  

Voor wie  
Mkb-bedrijf die samen met minimaal één ander MKB-bedrijf voor gezamenlijke rekening en risico een 
innovatieproject starten.  

  

Bijdrage   
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, De regeling maakt onderscheid tussen kleine R&D-
samenwerkingsprojecten (€ 50.000-200.000 subsidie) en grote R&D-samenwerkingsprojecten (€ 200.000-
350.000). 
  

Subsidiabele activiteiten  
U kunt deze subsidie aanvragen als u als mkb-ondernemer samen met andere ondernemers een experimentele 
ontwikkeling, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling wilt uitvoeren binnen een 
of meer van de volgende missies uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid:  

• KIA Energie en Duurzaamheid;  

• KIA Landbouw, Water en Voedsel;  

• KIA Gezondheid en Zorg;  

• KIA Veiligheid;  

• KIA Sleuteltechnologieën;  

• KIA Maatschappelijk verdienvermogen;  

• al dan niet in combinatie met een ondersteunende sector.  

  

Indiening  
Van 1 juni t/m 10 september 2021: alle complete subsidieaanvragen worden ná 10 september tegelijk in 
behandeling genomen en onderling vergeleken.   
  

Referenties  
Optimaliseren van verpakkingen voor de bloemensector 
  

Meer informatie  
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/rd-samenwerkingsprojecten 

➔ https://www.stimulus.nl/mit-zuid/ 
➔ www.snn.nl  
➔ Websites van de desbetreffende provincies  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/mit-rd-samenwerkingsproject-65
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/rd-samenwerkingsprojecten
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/
http://www.snn.nl/
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Regio Zwolle Incubator 
 
Beschrijving 
Het doel van Regio Zwolle Incubator is het ondersteunen van innovatieve starters en ondernemers in de regio 
Zwolle, in een fase waarin de markt (investeerders of banken) hun projecten nog niet of niet geheel wil 
financieren. 

 
Geografisch 
Regio Zwolle 
 

Voor wie 
Ondernemers die gevestigd zijn of voornemens zijn zich te gaan vestigen in de regio Zwolle komen in aanmerking 
voor ondersteuning. 

 
Bijdrage 
De ondersteuning komt in de vorm van een lening van € 15.000, € 50.000 of € 100.000. Het maximale bedrag dat 
gestapeld geleend kan worden is € 165.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Ondersteuning is beschikbaar voor nieuwe of innovatieve producten die een (nieuwe) economische behoefte 
vervullen. Er is sprake van een 'technologisch' kennisintensief product, dienst of proces met focus op de sectoren 
Health, Kunststoffen, Agro & Food, Energie en Cross Overs met andere sectoren. 

 
Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
NNRGY Crops: vezels van olifantsgras 

 
Meer informatie 
→ https://www.regiozwolleincubator.nl/ 
  

https://www.regiozwolleincubator.nl/projecten/nnrgy/
https://www.regiozwolleincubator.nl/
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Stichting DOEN 
 
Beschrijving 
Het doel van Stichting DOEN is het ondersteunen van zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een 
groenere, socialere en creatievere samenleving. 

 
Geografisch 
Nationaal en internationaal 
 

Voor wie 
In aanmerking voor een bijdrage komen rechtspersonen. 

 
Bijdrage 
De stichting maakt onderscheid tussen projectsubsidies, programmasubsidies en institutionele subsidies. De 
hoogte van de bijdrage verschilt per geval. 
 

Subsidiabele activiteiten 
DOEN steunt projecten in Nederland en daarbuiten die gericht zijn op de volgende thema's: 

• groen - groene en innovatieve economie; 

• sociaal - sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen; 

• creatief - creativiteit in de samenleving. 
DOEN besteedt speciale aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren. Na deze fase, waarin 
DOEN als katalysator werkt, dient het initiatief uitgebouwd te kunnen worden zonder de steun van DOEN, bij 
voorkeur via geschikte partners die al bij de startfase betrokken zijn. Initiatieven met een louter commerciële 
doelstelling komen niet in aanmerking. 

 
Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Van paddenstoelen naar verpakkingsmateriaal 
 

Meer informatie 
→ https://www.regiozwolleincubator.nl/projecten/nnrgy/ 
  

https://participaties.doen.nl/nieuws/paddenstoelen-voor-piepschuim-nu-wereldwijd-succes
https://www.regiozwolleincubator.nl/projecten/nnrgy/
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Stichting kIEMT 
 
Beschrijving 
Het doel van Stichting kiEMT is het leveren van een positieve bijdrage aan de economie en een gunstig 
vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers en organisaties op het gebied van energie- en milieutechnologie 
(afgekort EMT). 

 
Geografisch 
Gelderland en Overijssel 
 

Voor wie 
Ondernemers in Gelderland en Overijssel. 

 
Bijdrage 
De bijdrage verschilt per instrument. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De stichting beschikt over een aantal ondersteuningsmogelijkheden: 

• GreenTechAlliances: dit programma bevordert innovatie en werkgelegenheid op het gebied van 
energie- en milieutechnologie en biobased economy, via het scouten, screenen en helpen ontwikkelen 
van initiatieven in Gelderland; 

• EMT Radar: een pre-seed lening van maximaal € 25.000 voor het op de markt brengen van innovatieve 
ideeën op het gebied van energie- en milieutechnologie; 

• EMT Innovatiemotor: een platform dat bedrijven helpt en ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuwe 
innovaties, het op weg helpen naar de start en het versnellen van de eerste groei; 

• Gelders Transitie Centrum (GTC): het ondersteunen van doorbraakprojecten voor duurzame innovaties 
op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie in de gebouwde omgeving en biobased 
economy. Er moet een Gelders bedrijf deelnemen aan het project om gebruik te kunnen maken van de 
diensten van het GTC; 

• Jan Terlouw Innovatieprijs: jaarlijkse prijs om (duurzame) innovaties en nieuwe bedrijvigheid op EMT 
gebied in Oost Nederland een extra impuls te geven.  
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Project: Going Circular Going Cellulose 
 

Meer informatie 
→ www.kiemt.nl  
  

https://futuremakers.artez.nl/news/going-circular-going-cellulose-workseminar/
http://www.kiemt.nl/
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Stimuleringsfonds 
Metropoolregio Eindhoven 
 
Beschrijving 
Het doel van het Stimuleringsfonds (SREFONDS) is het ondersteunen van projecten die de economische structuur 
in de regio Eindhoven versterken. De regio Eindhoven beslaat het gehele grondgebied van de 21 deelnemende 
gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven.  

 
Geografisch 
Regio Eindhoven 
 

Voor wie 
Zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtspersoon komen in aanmerking voor subsidie. In aanmerking 
voor ondersteuning komen samenwerkingsverbanden van minimaal twee partners binnen de regio Eindhoven. 
Het programma is van toepassing op het gebied van de 21 deelnemende gemeenten in de Metropoolregio 
Eindhoven. 
 

Bijdrage 
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal: 

• 15% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten; 

• 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 voor aanjaagprojecten (studies, 
verkenningen, voorbereiding en pilots). 

 
Subsidiabele activiteiten 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsgerichte projecten en aanjaagprojecten (projecten gericht op 
studies, verkenningen, voorbereiding en pilots). Te ondersteunen projecten moeten bijdragen aan het bereiken 
van de doelstellingen van de Regionale Agenda en de Brainport agenda. 

 
Indiening 
Open 
Tender 
Aanvragen kunnen tijdens een tenderperiode worden ingediend bij de Metropoolregio Eindhoven. Er vinden 
jaarlijks twee tenderperiodes plaats die sluiten op 1 april en 1 oktober. Aanvragen worden gerangschikt op basis 
van hun scores op het gebied van effectiviteit, efficiency, lange termijn impact, draagvlak en economisch 
toegevoegde waarde. 
 

Referenties 
Toegekende subsidies april 2020 
 

Meer informatie 
→ https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds 
  

https://static.metropoolregioeindhoven.nl/assets/20200720-Goedgekeurde-aanvragen-Stimuleringsfonds-tender-2020-I.pdf?mtime=20200720154204&focal=none
https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds
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Subsidieregeling circulaire economie  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 
Beschrijving 
Het doel van de Subsidieregeling circulaire economie (SCE) is het stimuleren van activiteiten gericht op de 
bevordering van een circulaire economie. De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van 
circulaire ketenprojecten. In een circulair ketenproject werken ondernemers samen om een product- of 
materiaalketen circulair te maken. 
 

Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Circulaire ketenprojecten moeten worden uitgevoerd door een zogeheten circulair 
ketensamenwerkingsverband, dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes mkb-ondernemers. 
 

Bijdrage 
De subsidie voor een mkb-ondernemer in het circulair ketensamenwerkingsverband bedraagt 50% van de 
subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000. Het gaat hier om de eigen kosten en 
de kosten om een procesbegeleider in te huren. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Een circulair ketensamenwerkingsverband is verplicht een procesbegeleider aan te stellen met aantoonbare 
kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, en die aantoonbare ervaring heeft met het begeleiden 
van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. Het gaat voor de subsidie om de eigen kosten en de 
kosten om een procesbegeleider in te huren. 
 

Indiening 
Open 
Looptijd 09.04.2020 t/m 08.04.2025 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Deadline voor aanvraag 30-09-2021 
 

Referenties 
Overzicht toekenningen 
 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten?query-content=circulaire%20ketenprojecten&undefined=Zoeken&f%5B0%5D=jaar%3A2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten
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Ketensamenwerking circulaire kunststoffen 
Provincie Overijssel 
 
Beschrijving 
Met de Subsidieregeling ketensamenwerking circulaire kunststoffen (USOVKCK) wil de provincie Overijssel 
partijen in de kunststofketen ondersteunen bij het doorvoeren van technische, sociale, economische en 
organisatorische innovaties voor het realiseren van een circulaire kunststofketen. 

 
Geografisch 
Overijssel 
 

Voor wie 
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal drie 
kunststofketenpartijen, oftewel partijen in de kunststofwaardeketen die grondstoffen, halffabricaten en 
producten aan elkaar leveren en van elkaar ontvangen. Minimaal twee van deze partijen moeten een vestiging 
in Overijssel hebben. 
 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 per aanvraag. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De subsidiabele activiteit: 

• draagt bij aan het verminderen van het gebruik van virgin fossiele kunststoffen in de 
kunststofwaardeketen in Overijssel; 

• heeft een vernieuwend karakter; 

• en heeft economisch perspectief. 
 

Indiening 
Open  
Looptijd 01.10.2019 t/m 30.11.2021 (tot plafond is bereikt) 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Overijssel. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/ketensamenwerking/ 

  

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/ketensamenwerking/
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Subsidieregeling snel groeiende bedrijven  
Provincie Overijssel 
 
Beschrijving 
Met de Subsidieregeling snel groeiende bedrijven (USOVSGB) wil de provincie snel groeiende mkb-bedrijven 
stimuleren en faciliteren in hun groei en deze bedrijven voor Overijssel behouden. 
Daarom biedt de provincie een selecte groep bedrijven de mogelijkheid deel te nemen aan het zogenaamde 
snelle groeiers programma. Dit programma biedt een unieke combinatie van een individueel strategisch traject 
onder begeleiding van experts waarbij een groeiplan wordt opgesteld en uitgevoerd, gezamenlijke 
inspiratiesessies worden gehouden, een (optionele) jaarlijkse missie naar het buitenland wordt georganiseerd en 
indien gewenst een mentor kan worden toegevoegd. 
 

Geografisch 
Overijssel 
 

Voor wie 
In aanmerking voor subsidie komen snel groeiende bedrijven die gevestigd zijn in Overijssel en deelnemen aan 
het snelle groeiers programma. Een snel groeiend bedrijf is een onderneming met een omzet van minimaal € 1 
miljoen per jaar, een groei in omzet en werknemers van minimaal 10% per jaar gedurende de afgelopen drie 
jaren, minimaal 10 werknemers (bij de start van de groeiperiode) en maximaal 250 werknemers en de ambitie 
en potentie om te groeien. 
 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per aanvraag. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een groeiplan. Dit is een plan van een snel groeiend bedrijf 
waarin is opgenomen welke activiteiten dan wel investeringen een bedrijf de komende periode moet uitvoeren 
om de beoogde groei te realiseren. 

 
Indiening 
Open 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Overijssel (tot 01-09-2021). 
 

Referenties 
Artikel EY 
 

Meer informatie 
→ https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/snel-groeiende/ 
  

https://www.ey.com/nl_nl/growth/hoe-ey-bijdraagt-aan-snelle-groei-van-overijssels-mkb
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/snel-groeiende/
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Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten  
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
Beschrijving 
Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten (VIA20210P) is 
het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de provincies Drenthe, 
Fryslan en Groningen. 

 
Geografisch 
Drenthe, Fryslan en Groningen 
 

Voor wie 
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging 
hebben in de provincies Drenthe, Fryslan of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. 
 

Bijdrage 
De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 10.000 bedragen. De subsidie bedraagt: 

• 35% van de subsidiabele kosten voor een project dat door een middelgrote onderneming wordt 
uitgevoerd; 

• 45% van de subsidiabele kosten voor een project dat door een micro- of kleine onderneming wordt 
uitgevoerd; 

• 50% van de subsidiabele kosten voor een samenwerkingsproject. 

• De subsidie bedraagt maximaal € 100.000, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen 
uren tezamen ten hoogste € 50.000 bedraagt. 

 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die: 

• bijdragen aan één van de vier transities of het doorsnijdende thema 'ondernemende regio/krachtig 
ondernemerschap' binnen de RIS3 2021-2027; en 

• zien op ontwikkeling van: 
o een (voor de onderneming) nieuw product, nieuwe dienst of nieuw precedé; 
o het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, precedés of 

diensten.  
o De vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een technische onzekerheid of 

onderzoek ten behoeve hiervan. 
 

Indiening 
Open 
Deadline 31-12-2021 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 
 

Referenties 
Slimme polsband 
 

Meer informatie 
→ https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-ontwikkelingsprojecten-2021 

  

https://www.snn.nl/raak-geinspireerd/slimme-polsband-redt-levens
https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-ontwikkelingsprojecten-2021
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De Startversneller - voucherregeling startende ondernemers 
Provincie Overijssel 
 
Beschrijving 
Het doel van de Subsidieregeling voucherregeling startende ondernemers, De Startversneller (USOVSVS), is het 
ondersteunen van startende ondernemers bij het verbeteren van ondernemersvaardigheden die nodig zijn voor 
succesvol ondernemerschap (zoals financiën, acquisitie of managementvaardigheden). 
 

Geografisch 
Overijssel 
 

Voor wie 
In aanmerking komen startende ondernemers. Onder een startende ondernemer wordt verstaan: een 
ondernemer die gaat starten of is gestart met een eigen bedrijf, een groeiambitie heeft of aan de slag gaat met 
digitalisering en/of duurzaamheid, wiens onderneming een vestigingsplaats heeft in Overijssel en die op het 
moment van de aanvraag voor de coaching maximaal vijf jaar geregistreerd staat in het register van de Kamer 
van Koophandel. 
 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 500 en een maximum van € 1000 
per aanvraag. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De subsidie heeft de vorm van een voucher die kan worden besteed aan coaching 

 
Indiening 
Open 
Looptijd 19.12.2020 t/m 01.10.2023 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij Oost NL 
 

Referenties 
Healthy Impact 
Elmar Solar 
 

Meer informatie 
→ https://www.destartversneller.nl/ 

  

https://www.destartversneller.nl/zutphense-starter-gaat-voor-gezonde-impact-met-gevriesdroogd-fruit/
https://www.destartversneller.nl/startversneller-steunt-elmar-solar-bij-stap-naar-nieuwe-markt/
https://www.destartversneller.nl/
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Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 
Regio West Brabant 
 
Beschrijving 
Het doel van de Subsidieregels Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2020 is het versterken van de 
economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. 

 
Geografisch 
West-Brabant 
 

Voor wie 
In aanmerking komen private en publieke rechtspersonen die zijn gevestigd in de regio West-Brabant. 

 
Bijdrage 
De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie wordt verstrekt voor projecten die bijdragen aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het 
geldende actieprogramma RWB en het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische 
Agenda West-Brabant. Het moet gaan om projecten met een experimenteel of onderzoekend karakter. Hierbij 
valt te denken aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of 
pilot. 

 

Indiening 
Drie openstellingsronden per jaar. Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een 
aanvraagformulier bij de Regio West-Brabant worden ingediend. 
 

Referenties 
Smart farming project 
 

Meer informatie 
→ https://www.west-brabant.eu/subsidieloket/subsidies/subsidieregeling-onderzoek-en-ontwikkel-fonds  

  

https://www.rewin.nl/nieuws/zaaiafstand_en_zaaidiepte_optimaliseren_in_de_akkerbouw_o_o_project.html
https://www.west-brabant.eu/subsidieloket/subsidies/subsidieregeling-onderzoek-en-ontwikkel-fonds
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Technofonds Flevoland 
Horizon B.V. 
 
Beschrijving 
Het doel van het Technofonds Flevoland (TECHFL) is het verstrekken van risicodragend kapitaal aan 
veelbelovende startende en doorstartende mkb-bedrijven in Flevoland, die moeilijkheden ondervinden bij het 
financieren van hun initiatief in de markt. 

 
Geografisch 
Flevoland 
 

Voor wie 
Technostarters in bijvoorbeeld ict, life-science en de medische- en biotechnologie, alsmede bedrijven die zich 
bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken. Ondernemingen dienen gevestigd te zijn in 
Flevoland of bereid te zijn zich in Flevoland te vestigen. 

 
Bijdrage 
De financiering vindt plaats in de vorm van een combinatie van aandelenkapitaal en een geldlening tegen 
marktconforme voorwaarden en bedraagt voor de eerste financiering maximaal € 300.000. Een bedrag dat in 
een later stadium verhoogd kan worden tot € 500.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De onderneming heeft een innovatief product ontwikkeld waarmee al enige omzet wordt gegenereerd en is nu 
op zoek naar financiering om verder op te schalen of het product verder te ontwikkelen.  
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Verbruggen Palletizing Solutions 
 

Meer informatie 
→ https://www.horizonflevoland.nl/technofondsflevoland  
  

https://www.horizonflevoland.nl/ondernemers/erik-bruggink-van-verbruggen-palletizing-solutions-dankzij-horizon-durfden-we-het-risico-te-nemen
https://www.horizonflevoland.nl/technofondsflevoland
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TMI Proof of Concept Fonds Flevoland 
Horizon B.V. 
 
Beschrijving 
Het doel van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland is de innovatiekracht van de provincie Flevoland te 
vergroten. Daartoe verstrekt het fonds financiering aan Flevolandse mkb-ondernemingen met technologische 
innovaties in de zogeheten proof-of-conceptfase. 

 
Geografisch 
Flevoland 
 

Voor wie 
In aanmerking voor financiering komen mkb-ondernemingen die in Flevoland zijn gevestigd of binnen twaalf 
maanden naar Flevoland verhuizen. 

 
Bijdrage 
De financiering – in de vorm van een achtergestelde (converteerbare) lening – bedraagt tussen de € 50.000 en € 
400.000. De looptijd is maximaal zeven jaar, waarvan de eerste twee jaar aflossingsvrij. De rente bedraagt 6% 
plus twaalfmaands Euribor. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De financiering is specifiek bedoeld voor de proof-of-conceptfase, waarin het innovatieve idee wordt getoetst 
op haalbaarheid en marktpotentieel. De innovatie moet zich in fase 4 tot en met 7 van het Technology Readiness 
Levels-systeem bevinden. 
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Knitwear Lab 
 

Meer informatie 
→ https://www.horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds 
  

https://www.horizonflevoland.nl/knitwear-lab
https://www.horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds
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TNO mkb-programma 
TNO 
 
Beschrijving 
Het doel van het TNO mkb-programma is mkb-bedrijven te stimuleren tot innovatie door bestaande kennis van 
TNO over te dragen op mkb-bedrijven. 

 
Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Mkb-ondernemingen  

 
Bijdrage 
Technologie Cluster: maximaal € 40.000. 
Technologie Consult: drie uur gratis consult. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Technologie Cluster: Een Technologie Cluster is een project waarin kennis van TNO wordt overgedragen aan een 
groep van minimaal vijf mkb-bedrijven. Het resultaat van een Technologie Cluster is dat het duidelijk is of de 
technologie geschikt is voor de bedrijven. Daarnaast wordt helder welke volgende stap de bedrijven kunnen 
nemen om aan de slag te gaan met de technologie. 
 
Technologie Consult 
TNO en de Kamer van Koophandel werken hierbij samen om een mkb-ondernemer op bijvoorbeeld innovatie te 
ondersteunen.  
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.tno.nl/nl/samenwerken/tno-als-partner-voor-het-mkb/kennisoverdracht/   

  

https://www.tno.nl/nl/samenwerken/tno-als-partner-voor-het-mkb/kennisoverdracht/
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TOP Light programma 
Novel-T 
 
Beschrijving 
Het TOP Light programma (TOPLIGHT) ondersteunt kennisintensieve en innovatieve startups in de vroege fase 
van de onderneming (pre-seed fase). 
 

Geografisch 
Overijssel, Twente (rest van Nederland)  
 

Voor wie 
Het TOP Light programma (TOPLIGHT) ondersteunt kennisintensieve en innovatieve startups in de vroege fase 
van de onderneming (pre-seed fase). Hierbij hebben ze wel behoefte aan een kleine financiering om te kunnen 
voorzien in hun eigen levensonderhoud of om support aan te kunnen wenden waarmee ze de businesscase 
verder kunnen uitwerken; Deze hebben een aansluiting met een kennisinstelling (Saxion, UT) of een open 
innovatiecentrum (Oicam, TPRC, Texperium, Polymer Science park). 
 

Bijdrage 
Elk jaar is er ruimte om zeventien leningen van € 10.000 uit te geven. Het rentepercentage is 2% en terugbetaling 
vindt plaats in jaar vier in twaalf gelijke termijnen. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Het TOP Light programma ondersteunt ondernemers met: 

• laagdrempelige leningen; 

• een aanvullende workshopserie over businessplannen, marktonderzoek, financieringsstrategie, pitchen 
en presenteren, accountancy en juridische zaken; 

• intervisie om ervaringen uit te wisselen met ondernemers in dezelfde fase en regeling; 

• coaching en advies over juridische zaken en bedrijfsrecht via het Juridisch Adviespunt; 

• toegang tot het netwerk van de Technologie Kring Twente. 

 
Indiening 
Het programma is tijdelijk gesloten en heeft op dit moment geen financiële middelen om nieuwe aanvragen in 
behandeling te nemen. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Ondernemers die geïnteresseerd zijn kunnen 
contact opnemen met Novel-T. 
 

Referenties 
Gebroeders van der Geest  en Bedrijven Novel-T 

 

Meer informatie 
→ https://novelt.com/nl/services/top-light/ 

  

https://novelt.com/nl/innovatiecases/gebroeders-van-der-geest/
https://novelt.com/nl/innovatiecases/
https://novelt.com/nl/services/top-light/
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TOP-regeling Twente 
Novel-T 
 
Beschrijving 
De TOP-regeling heeft tot doel de totstandkoming van nieuwe, innovatieve ondernemingen in Twente te 
stimuleren. 

 
Geografisch 
Twente 
 

Voor wie 
De regeling staat open voor alle innovatieve ondernemers in Twente die in samenwerking met de Universiteit 
Twente en/of Saxion Hogeschool willen starten. 

 
Bijdrage 
Lening van maximaal € 40.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Ondernemers in de TOP-regeling hebben toegang tot diverse ondersteuningsregelingen. Als het business plan 
nog verder uitgewerkt dient te worden, zal het bedrijf daarbij worden ondersteund. Daarnaast wordt een 
marktscan (deskresearch) verzorgd voor elk bedrijf. 

 
Andere specifieke ondersteuning bestaat onder meer uit een renteloze lening van de Rabobank Enschede-
Haaksbergen, ondersteuning van een ervaren business coach, kantoorfaciliteiten en toegang tot relevante 
netwerken. 
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Innovatiecase Tigelor 
 

Meer informatie 
→ https://novelt.com/nl/services/top-regeling/  
  

https://novelt.com/nl/innovatiecases/tigelor/
https://novelt.com/nl/services/top-regeling/
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Topfonds Gelderland: Innovatie- en Energiefonds Gelderland 
Provincie Gelderland (Oost NL) 
 
Beschrijving 
Het doel van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is het bevorderen van projecten (inclusief circulaire 
economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland. IEG 
bestaat uit twee thema's: innovatie en duurzame energievoorziening. Het innovatieve deel is inmiddels 
uitgeinvesteerd. 
 

Geografisch 
Gelderland 
 

Voor wie 
Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is een dochterfonds van het Topfonds Gelderland. Topfonds 
Gelderland investeert in innovatieve ondernemingen en projecten in Gelderland. 
 

Bijdrage 
Ondersteuning kan worden geboden in de vorm van participaties en (converteerbare) (achtergestelde) leningen. 
De omvang van de ondersteuning is minimaal € 100.000 en maximaal € 5 miljoen. Dit gebeurt, in samenwerking 
met co-investeerders. 
 

Subsidiabele activiteiten 
IEG verstrekt financiering voor projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de 
realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland Projecten die in aanmerking kunnen komen zijn 
bijvoorbeeld: warmtenetten, geothermie, biomassa installaties en zonne-energie installaties. 
 

Indiening 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning kan contact worden opgenomen met Oost NL. 
 

Referenties 
Implementation IQ 
 

Meer informatie 
→ https://oostnl.nl/nl/innovatie-en-energiefonds-gelderland 
  

https://oostnl.nl/nl/nieuws/implementation-iq-maakt-grote-verandertrajecten-tot-een-succes
https://oostnl.nl/nl/innovatie-en-energiefonds-gelderland
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Topfonds Gelderland: MKB Kredietfaciliteit Gelderland 
Provincie Gelderland (Oost NL) 
 
Beschrijving 
Het doel van de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) is de financiering van projecten gericht op de 
ontwikkeling van innovatieve technieken in food, health, energie- en milieutechnologie, de maakindustrie, 
circulaire economie, smart industrie en crossovers tussen deze sectoren. 
 

Geografisch 
Gelderland 
 

Voor wie 
In aanmerking komen innovatieve mkb-bedrijven uit alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken, die zijn 
gevestigd in Gelderland of die zich gaan vestigen in Gelderland. 
 

Bijdrage 
Ondersteuning kan worden geboden in de vorm van participaties en (converteerbare) (achtergestelde) leningen. 
De omvang van de ondersteuning is minimaal € 100.000 en maximaal € 5 miljoen. Voorkeur krijgen die 
innovatietrajecten waarin private investeerders (onder gelijke voorwaarden en condities) mee investeren. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De financiering van projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technieken in food, health, energie- en 
milieutechnologie, de maakindustrie, circulaire economie, smart industrie en crossovers tussen deze sectoren. 

 
Indiening 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning kan contact worden opgenomen met Oost NL. 
 

Referenties 
Tyromer 
 

Meer informatie 
→ https://oostnl.nl/nl/mkb-kredietfaciliteit-gelderland 

  

https://oostnl.nl/nl/nieuws/tyromer-maakt-van-oude-autobanden-nieuwe-autobanden-arnhem
https://oostnl.nl/nl/mkb-kredietfaciliteit-gelderland
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OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021  
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
Beschrijving 
Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 (VKNN) is om bedrijven en 
kennisinstellingen in Noord-Nederland te helpen om meer kansrijke innovatieve producten en diensten voor de 
markt te ontwikkelen, maar ook om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. De 
uitvoeringsregeling is een uitwerking van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland 
(OPNOORD). 

 
Geografisch 
Friesland, Groningen en Drenthe 
 

Voor wie 
Mkb’ers in Groningen, Friesland en Drenthe die een innovatie ontwikkelen, al dan niet in 
samenwerking met kennisinstellingen en grote bedrijven. 
 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten van valorisatieprojecten en 60% van de totale 
subsidiabele kosten van kennisontwikkelingsprojecten, en kan oplopen tot maximaal € 2,5 miljoen per project.  
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

• valorisatieprojecten, oftewel innovatietrajecten gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, 
concepten, technologieën en diensten, dan wel het testen van innovatieve toepassingen in de 
praktijkomgeving gericht op de valorisatie van nieuwe technieken; 

• kennisontwikkelingsprojecten, oftewel onderzoeksprojecten of andersoortige projecten waarin 
kennisontwikkeling centraal staat. 

 

Indiening 
Open 
Aanvragen kunnen tot en met 24 mei 2021 via een webportal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 
Momenteel is het al overtekend waardoor het indienen van aanvragen niet meer zinvol is. 
 

Referenties 
BioBTX 
 

Meer informatie 
→ https://www.snn.nl/ondernemers/valorisatie-en-kennisontwikkeling-2021 

  

https://www.snn.nl/nieuws/biobtx-op-weg-naar-100-circulair
https://www.snn.nl/ondernemers/valorisatie-en-kennisontwikkeling-2021
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Value-added Innovation in Food Chains 
Commissie van de Europese Unie 
 

Beschrijving 
Het doel van het project VIDA is het versnellen van de implementatie van nieuwe oplossingen in de 
voedingssector die het gebruik van water en energie verminderen. De voorkeur gaat daarbij uit naar oplossingen 
die met behulp van de zogeheten Key Enabling Technologies (KETs) microtechnologie, nanotechnologie, 
industriele biotechnologie, geavanceerde materialen, fotonica en geavanceerde productietechnologie bijdragen 
aan het minimaliseren van het gebruik van hulpbronnen. Het project VIDA wordt gefinancierd met een bijdrage 
uit Horizon 2020. 

 
Geografisch 
Europa 
 

Voor wie 
In aanmerking voor ondersteuning komen mkb-bedrijven in de sectoren voeding, water, energie of 
sleuteltechnologieen (KETs). Bedrijven moeten lid zijn van een zogeheten VIDA-cluster of zijn gevestigd in 
Denemarken, Duitsland, de Italiaanse regio Lombardije, Nederland, Portugal, de Spaanse regio Aragon, of 
Tsjechië. 
 

Bijdrage 
Ondersteuning kan worden verleend door middel van de volgende drie verschillende soorten 
financieringsvouchers: 

• de Innovation Support Voucher (ISV): De waarde van deze voucher bedraagt 100% van de subsidiabele 
kosten en kan varieren van € 1000 tot € 5000; 

• de Validation Voucher (W): De waarde van deze voucher bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en 
kan varieren van € 10.000 tot € 25.000; 

• de Demonstration Voucher (DV): De waarde van deze voucher bedraagt 100% van de subsidiabele 
kosten en kan varieren van € 10.000 tot € 60.000. 

 

Subsidiabele activiteiten 
De volgende categorieen activiteiten zijn subsidiabel: 

• de Innovation Support Voucher (ISV) biedt mkb-bedrijven steun om toegang te krijgen tot externe 
kennis en expertise. 

• de Validation Voucher (W) biedt mkb-bedrijven de mogelijkheid hun technologische ontwikkeling te 
laten valideren. 

• de Demonstration Voucher (DV) biedt consortia van minimaal twee mkb-bedrijven de gelegenheid om 
hun nieuwe ontwikkelingen bij een potentiële gebruiker te demonstreren. 

 

Indiening 
Looptijd 01.07.2018 t/m 30.06.2021, momenteel gesloten. 
Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen met behulp van een online 
aanvraagformulier worden ingediend bij het Centre of Expertise Water Technology (CEW). 
 

Referenties 
Toekenningen 2e call 
 

Meer informatie 
→ https://vidaproject.eu/ 

  

https://vidaproject.eu/2020/05/14/vida-awards-11-demonstration-projects-and-to-32-smes-second-call/
https://vidaproject.eu/
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Voucherregeling MKB Fryslan 2021-2023 
Provincie Friesland 
 
Beschrijving 
De Voucherregeling MKB Fryslan 2021-2023 (VMF) heeft tot doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het 
gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren. 
 

Geografisch 
Friesland 
 

Voor wie 
Subsidie kan worden aangevraagd door Friese mkb-ondernemingen. 
 

Bijdrage 
De subsidie bedraagt: 

• voor een activiteit als bedoeld onder a, b of c: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een bedrag 
van maximaal € 2500 exclusief BTW per aanvraag; 

• voor een activiteit als bedoeld onder d of e: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een bedrag 
van maximaal € 5000 exclusief BTW per aanvraag. 

 
Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten: 

a. bedrijfsontwikkeling: het door een externe deskundige laten opstellen van een financieringsplan, 
procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan ten behoeve van de rechtsvorm van de aanvrager; 

b. innovatie-advies: het door een externe deskundige laten opstellen van een adviesplan ten behoeve van 
de rechtsvorm van de aanvrager; 

c. strategisch HR: het door een externe deskundige laten opstellen van een beleidsplan ten behoeve van 
de rechtsvorm van de aanvrager; 

d. scholing van werknemers of medewerkers: het volgen van een door een externe deskundige verzorgde 
scholingsactiviteit, gericht op het versterken of vergroten van hun inzetbaarheid binnen de rechtsvorm 
van de aanvrager of daarbuiten. Daarbij worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet 
kunnen worden binnen de huidige functie of binnen een andere functie; 

e. scholing van een eigenaar of eigenaren van de rechtsvorm van de aanvrager: het volgen van een door 
een externe deskundige verzorgde scholingsactiviteit gericht op het versterken of vergroten van de 
inzetbaarheid binnen de rechtsvorm van de aanvrager. 

 
Indiening 
Open 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Deadline voor 
aanvraag is 31-12-2021. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2021-2023 
  

https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2021-2023
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Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2021 
Provincie Flevoland 
 
Beschrijving 
Het doel van de Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2021 (VOFL) is het ondersteunen en 
versterken van ondernemerschap van het mkb met de potentie en de ambitie om te groeien in Flevoland. 
 

Geografisch 
Flevoland 
 

Voor wie 
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers in Flevoland met kansrijke ambities om het bedrijf te 
laten versterken en/of groeien. Criteria hiervoor zijn omzet en/of werk. 
 

Bijdrage 
De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 voor de voucher 
kennis & expertise en de voucher internationaal ondernemen, en een maximum van € 5000 voor de voucher 
persoonlijke ontwikkeling en de voucher bedrijfsscholingsscan. Een ondernemer kan van alle typen vouchers 
gebruik maken en mag meerdere keren een voucher van eenzelfde type aanvragen totdat het genoemde 
maximumbedrag van dat type voucher is bereikt. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De voucher biedt de ondernemer een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van externe deskundigheid 
bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of het managen van de transformatie die leidt tot 
meer omzet en/of werk. Deze ondersteuning betreft de volgende type vouchers: 

• Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, 
business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten of het 
ontwikkelen van nieuwe groeistrategieën; 

• Voucher persoonlijke ontwikkeling: coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de 
ondernemer; 

• Voucher bedrijfsscholingsscan: uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van 
medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming; 

• Voucher internationaal ondernemen: inhuur van kennis, kunde en of faciliteiten die vergroting van het 
internationaal verdienvermogen van de onderneming tot doel heeft. 

 
Indiening 
Open 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij Horizon Flevoland. 
 

Referenties 
Ondernemers Horizon 
 

Meer informatie 
→ https://www.horizonflevoland.nl/voucherregeling-ondernemerschap-flevoland 

  

https://www.horizonflevoland.nl/ondernemers
https://www.horizonflevoland.nl/voucherregeling-ondernemerschap-flevoland
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Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten 
Wageningen Food & Biobased Research 
 
Beschrijving 
Het doel van de Voucherregeling samen tegen voedselverspilling in de keten (VSTV) is om bedrijven te stimuleren 
tot innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling, of het tot waarde brengen van 
onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten, en zodoende bij te dragen aan het tegengaan van 
voedselverspilling. Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) voert de regeling uit in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
 

Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Vouchers kunnen worden aangevraagd door bedrijven uit de hele voedselketen (van multinational tot mkb'er), 
sociale ondernemingen en startups. 
 

Bijdrage 
Een voucher dekt 50% van de kosten van het project en varieert in waarde van € 5000 tot € 15.000. De overige 
50% van de kosten van het project moeten worden betaald door de aanvrager. 
 

Subsidiabele activiteiten 
De vouchers kunnen worden ingezet voor het uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten door Wageningen 
University & Research (WUR) en derde partijen. Projecten kunnen de vorm hebben van een expertsessie, een 
validatie, een haalbaarheidsonderzoek, een kansenkaart workshop of een value scan. 
 

Indiening 
Open 
Looptijd 01.01.2018 t/m 31.12.2022 
 

Referenties 
Ontbijt- en snackproducent Yespers 
 

Meer informatie 
→ https://samentegenvoedselverspilling.nl/voucherregeling-samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten 

  

https://samentegenvoedselverspilling.nl/voucherregeling-voor-innovaties-tegen-voedselverspilling/
https://samentegenvoedselverspilling.nl/voucherregeling-samen-tegen-voedselverspilling-in-de-keten
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Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 
Beschrijving 
Doel van de Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie is het ondersteunen van innovatieve ondernemers 
bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor 
nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken. 

 
Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Mkb-ondernemers, innovatieve starters, academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-
innovatieve starters (Toegepast Onderzoek). 

 
Bijdrage 

• 35% van de door de mkb-ondernemer die een middelgrote onderneming in stand houdt voorziene 
kosten van het vernieuwingsfasetraject, tot een maximumbedrag van € 122.500; 

• 45% van de door de mkb-ondernemer die een kleine onderneming in stand houdt voorziene kosten van 
het vernieuwingsfasetraject, tot een maximumbedrag van € 157.500. 

• geldlening voor een bedrag gelijk aan het totaal van de door de innovatieve starter voorziene kosten 
voor het vroegefasetraject tot een maximumbedrag van € 350.000. 

• TO2-innovatieve starter: 100% van de kosten van de van de haalbaarheidsstudie tot een 
maximumbedrag van € 40.000. 
 

Subsidiabele activiteiten 
• Vernieuwingsfasetraject: Dit is een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het 

vernieuwingsfaseplan. Dit is een document waarin wordt uiteengezet op welke wijze en op welke 
termijn de mkb-ondernemer door experimentele ontwikkeling komt tot de ontwikkeling of de verdere 
ontwikkeling van een product, proces of dienst op basis waarvan de toekomstige investeerder definitief 
kan besluiten tot financiering van het vervolgtraject. 

• Vroegefasetraject:  Dit is een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vroegefaseplan. 
Een vroegefaseplan is een document dat bestaat uit een uiteenzetting van een academische, hbo of 
TO2-innovatieve starterwaarmee de vragen van toekomstige financiers omtrent de ontwikkeling 
worden beantwoord zodat de toekomstige financiers over financiering kunnen besluiten. 

 

Indiening 
1 januari t/m 31 december 2021 
 

Referenties 
Recycling landbouwfolie 
 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff  

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/recycling-landbouwfolie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff
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WBSO 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
 

Beschrijving 
Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-
afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. 
WBSO is beschikbaar voor productontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van productieprocessen, 
programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek. 

 
Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
Iedere onderneming in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO-aanvraag indienen. De WBSO maakt daarbij 
wel onderscheid tussen S&O-inhoudingsplichtigen (ondernemingen die hun werknemers S&O laten verrichten) 
en S&O-belastingplichtigen (zelfstandigen die zelf S&O verrichten). 

 
Bijdrage 
De bijdrage voor S&O-inhoudingsplichtigen bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en 
premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar: 

• 40% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag (voor starters geldt een verhoogd tarief van 
50% van de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag); en 

• 16% van de resterende S&O-grondslag. 
 
Zelfstandigen kunnen, indien ze minimaal 500 uur per kalenderjaar in S&O steken, de zelfstandigenaftrek 
verhogen tot € 13.188. Startende zelfstandigen kunnen een extra verhoging van € 6598 toepassen op de 
zelfstandigenaftrek. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Er zijn twee soorten projecten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Dit zijn: 

• ontwikkelingsprojecten. Dit betreft ontwikkelingen die voor de aanvrager technisch nieuw zijn. Het 
moet gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke 
productieprocessen of programmatuur; 

• technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO). Dit betreft onderzoek waarmee de aanvrager nieuwe 
technische kennis genereert. Het moet gaan om verklarend onderzoek dat technisch van aard is. 
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Beschrijving van o.a. een project van Axxor dat 3D-honingraat karton produceert 
 

Meer informatie 
→ https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/wbso  
  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/25-jaar-wbso-praktijk-klimaat-en-verantwoord-gebruik-van-grondstoffen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/wbso
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Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling 
Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen 
 
Beschrijving 
De Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (FCB) initieert en stimuleert 
(vernieuwende) activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, 
arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en HRM-beleid. Doel: 

• het vergroten van de vakbekwaamheid van werknemers; 

• het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers in hun huidige of toekomstige functie binnen of 
buiten de bedrijfstak; 

• werkgevers stimuleren om hun werknemers te scholen. 

 
Geografisch 
Nederland 
 

Voor wie 
De doelgroep van het FCB bestaat uit werkgevers en werknemers uit het kartonnage- en flexibele 
verpakkingenbedrijf. 

 
Bijdrage 
De Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling biedt een tegemoetkoming van 50% van de opleidingskosten 
voor vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend 
scholingsinstituut of een erkende opleider. Vakgerichte opleidingen zijn opleidingen, trainingen en cursussen die 
tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten 
de bedrijfstak te vergroten. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Het FCB ondersteunt activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van werkgelegenheid en het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden in de sector. Daarnaast helpt het FCB bij het opzetten van scholing binnen bedrijven 
en stimuleert het fonds de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit door middel van de 
Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling, de inzet van scholingsadviseurs en het ondersteunen van EVP-
trajecten. 
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/stimuleringsregeling/  

  

https://www.fcb-verpakkingen.nl/scholing-en-ontwikkeling/stimuleringsregeling/
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Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland 
Provincie Noord-Holland 
 
Beschrijving 
Het doel van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is de ontwikkeling van een 
duurzame economie in Noord-Holland. 

 
Geografisch 
Noord-Holland 
 

Voor wie 
In aanmerking voor financiering komen mkb-bedrijven die zich richten op energietransitie, circulaire economie 
en duurzame mobiliteit. Zowel gevestigde als startende bedrijven kunnen een beroep doen op het fonds. 

 
Bijdrage 
Het fonds verstrekt eigen- en vreemd vermogen in de vorm van seed capital, projectfinanciering 
aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dit gebeurt met aandelen, (cumulatief) preferente aandelen en 
(achtergestelde) leningen. Het fonds voorziet in maximaal 50% van de financieringsbehoefte en verschaft 
kapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 7 miljoen. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Financiering is beschikbaar voor innovatieve technologieën of projecten op het gebied van energietransitie, 
circulaire economie en duurzame mobiliteit. De algemene criteria financiering zijn: 

• het project of bedrijf draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en daarmee aan die 
van de provincie Noord-Holland; 

• het project of bedrijf is gevestigd in en komt ten goede aan (de economie van) de provincie Noord-
Holland; 

• de businesscase is transparant, haalbaar en onderbouwd met een degelijke exploitatieberekening; 

• het project of bedrijf beschikt over een toegewijd, integer en kundig managementteam; 

• er bestaat geen twijfel over de (juridische) grondslag van het project of bedrijf; 

• het project of bedrijf levert voldoende rendement op met aanvaardbare risico's. 
 

Indiening 
Doorlopend 
PDENH wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital. 
 

Referenties 
CPT: Composite Production Technology 
 

Meer informatie 
→ https://www.pdenh.nl/  

  

https://www.pdenh.nl/financieringen/composite-production-technology/
https://www.pdenh.nl/
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Perspectieffonds Gelderland 
OostNL 
 
Beschrijving 
Het Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de 
innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals 
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch 
vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. 

 
Geografisch 
Gelderland 
 

Voor wie 
In aanmerking voor financiering komen bedrijven in Gelderland die gericht zijn op het leveren van economische 
en maatschappelijke impact binnen de provincie Gelderland. De onderneming dient gevestigd te zijn of zich te 
gaan vestigen in de provincie Gelderland. 

 
Bijdrage 
De financiering kan de vorm van participaties en (converteerbare/achtergestelde) leningen hebben. De 
ondersteuning bedraagt maximaal 50% van totale benodigde financiering. De financiering bedraagt minimaal € 
5 miljoen en maximaal € 40 miljoen (inclusief gekoppelde onrendabele top subsidie). De onrendabele top 
financiering heeft de vorm van een subsidie. De subsidiehoogte is afhankelijk of tijdens besluitvorming sprake 
is van een crisisperiode. Tijdens de crisis kan maximaal 20% subsidie worden verstrekt. Na de crisis bedraagt 
het maximale subsidiepercentage 10%. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Het Perspectieffonds biedt de mogelijkheid om in samenwerking met private bedrijven, beleggers en andere 
overheden te investeren in business cases die aansluiten op thema’s uit de Gelderse omgevingsvisie 'Gaaf 
Gelderland': energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch 
vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. 
 

Indiening 
Doorlopend 
 

Referenties 
Nb 
 

Meer informatie 
→ https://oostnl.nl/nl/perspectieffonds  

  

https://oostnl.nl/nl/perspectieffonds
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Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 
Beschrijving 
Het doel van de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI 2021) is de economische 
structuur te versterken en werkgelegenheid te creëren, door het verduurzamen van de bestaande industrie én 
het aantrekken van nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen in het industriële ecosysteem die bijdragen 
aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased 
grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie. 

 
Geografisch 
Groningen 
 

Voor wie 
Subsidie kan worden aangevraagd door industriële ondernemingen, met uitzondering van energieproducenten. 
Industriële ondernemingen op de Zernike-campus komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de 
subsidiabele kosten van een project meer dan € 1 miljoen bedragen. Industriële ondernemingen in het 
werkingsgebied buiten de Zernike-campus komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de subsidiabele 
kosten van een project € 5 miljoen of meer bedragen. 

 
Bijdrage 
De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor mkb-ondernemingen en maximaal 10% 
voor grote ondernemingen, tot een maximum van € 3 miljoen per project. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee 
samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw: 

• waar het gaat om het nieuw vestigen van een industriële onderneming met een meerwaarde op één of 
meer van de hieronder onder a t/m c genoemde transities; en/of 

• gericht op uitbreiding van de activiteiten van een industriële onderneming met een meerwaarde op één 
of meer van de hieronder onder a t/m c genoemde transities; en/of 

• gericht op ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming met een meerwaarde 
op één of meer van de hieronder onder a t/m d genoemde transities. 

 
Een te ondersteunen investering moet meerwaarde hebben op de transitie naar groene waterstof en/of naar 
circulaire ketens en/of naar biobased economie of elektrificatie, en moet daartoe gericht zijn op: 

a) productie en toepassing van CO₂-vrije waterstof in industriële ketens met als doel bij te dragen aan de 
transitie naar groene waterstof;  

b) en/of  het inzetten van grondstoffen van biotische oorsprong voor nieuwe grondstoffen, hoogwaardige 
hernieuwbare brandstoffen voor zover deze niet gestimuleerd worden onder de Europese 
bijmengverplichting, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen;  

c) en/of hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen, wat 
leidt tot grondstoffenbesparing en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht voorkomt, doordat 
grondstoffen langer in de keten blijven; 

d) reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie. 
 

Indiening 
Aanvragen kunnen van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2023 worden ingediend. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.snn.nl/ondernemers/investeren-in-toekomstbestendige-industrie-2021   

https://www.snn.nl/ondernemers/investeren-in-toekomstbestendige-industrie-2021
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IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 
Provincie Drenthe 
 
Beschrijving 
De Uitvoeringsregeling vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 heeft tot doel om de Drentse economie binnen 
de provinciale economische speerpunten te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren 
van een kennisleverancier voor het geven van advies gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een 
nieuwe afzetmarkt. 

 
Geografisch 
Drenthe 
 

Voor wie 
Drentse mkb-ondernemers 

 
Bijdrage 
De aanvrager kan kiezen uit twee soorten subsidies: 

1) de hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten van het advies met 
een maximum van € 2000, waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 800; 

2) de hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000, 
waarbij de aanvrager zorgt draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte 
subsidie. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie kan worden aangevraagd door Drentse mkb-ondernemers voor de inhuur van een kennisleverancier die 
advies levert ten behoeve van: 

• Groei; of 

• innovatie; of 

• het creëren van een nieuwe afzetmarkt. 
Activiteiten die zich richten op groene chemie of circulaire economie komen voor subsidie in aanmerking 
 

Indiening 
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2021 worden ingediend. 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/  

  

https://ikbendrentsondernemer.nl/vouchers/
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OP-West / Kansen voor West 

Betreffende provincie of stad 

 

Beschrijving  
Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (ook wel Kansen voor West) wil West-Nederland 
bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en 
investeringen in energie-efficiëntie stimuleren. Daarnaast zijn vanuit het programma middelen beschikbaar ter 
bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en 

ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU).  
 

Geografisch  
Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 
  

Voor wie  
Bedrijven in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland 

  

Bijdrage   
De subsidie bedraagt: 

• voor een project dat gericht is op de investeringsprioriteiten ‘Innovatie’ of ‘Koolstofarme economie’: 
maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten; 

• voor een project dat is gericht op de investeringsprioriteit Groen en Digitaal Crisisherstel: maximaal 60% 
van de totaal subsidiabele kosten (voor het regionale deel) en maximaal van 70% (voor het stedelijk 
deel).  

Subsidiabele activiteiten  
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor projecten die passen binnen de reikwijdte van het Operationeel 
Programma West-Nederland 2014-2020, en daarin voor projecten die gericht zijn op de volgende 
investeringsprioriteiten: 
i. Innovatie; 
ii. Koolstofarme economie; 
iii. Arbeidspotentieel; 
iv. Vestiging; 
v. community-led local development (CLLD); en 
vi. Bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie en het voorbereiden van een groen, 

digitaal en weerbaar herstel van de economie (Groen en Digitaal Crisisherstel).  
 

Indiening  
Tot 31 december 2021 

  

Referenties  
Bombooder: productie van bamboevezels en vezelmatten 

 

Meer informatie  
→ https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/  
  

https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/nieuws/eerste-react-beschikking-voor-bambooder-is-een-feit/
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/
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Stimuleringsregeling Biobased Economy 
Green Chemistry Campus 
 

Beschrijving 
De gemeente Bergen op Zoom heeft een laagdrempelige regeling heeft ontworpen, waarmee het MKB haar 
biobased productieproces, producten of innovaties verder kan laten ontwikkelen of opschalen, waarbij ook 
gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten op de Green Chemistry Campus, met de volgende doelen: 

1) Het vergroten van het aantal succesvolle biobased innovaties en product-markt-combinaties om een 
versnelling aan de biobased economy te geven en daarmee; 
2) Het vergroten van het aantal gebruikers van biobased diensten en faciliteiten van het bestaande 
ecosysteem om daarmee het opgebouwde ecosysteem te bestendigen. 

 
Geografisch 
West-Brabant / Bergen op Zoom 
 

Voor wie 
Mkb-ondernemers in West-Brabant of bedrijven die zich daar willen vestigen. 

 
Bijdrage 
Per aanvraag is maximaal € 95.000 beschikbaar (1x50K + 3x15K te stapelen tot één aanvraag). Deze bijdragen 
worden in de vorm van cofinanciering verstrekt. Dat betekent dat een onderneming eenzelfde (inkind) bedrag 
als de stimuleringsbijdrage inbrengt. 
 

Subsidiabele activiteiten 
Subsidie wordt slechts verstrekt indien de aanvrager aan de volgende vereisten voldoet: 

• de activiteiten van de aanvrager dragen bij aan de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op 
fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op biologische en/of circulaire processen en 
grondstoffen; 

• de aanvraag is gericht op de concrete ontwikkeling van innovatieve materialen, producten of processen 
die een bijdrage leveren aan de transitie naar een biobased en/of circulaire economie; 

• uit de aanvraag blijkt de geloofwaardigheid van de circulaire biobased propositie en daarmee de 
(potentiële) impact van het uiteindelijke materiaal, product of proces op de (regionale) economie en 
het behalen van de landelijke doelstellingen rondom duurzaamheid op het gebied van CO2-uitstoot en 
materiaalgebruik; 

• de aanvraag is gericht op het verkrijgen van ondersteuning in het opwerken van het innovatieve 
materiaal, product of proces naar een haalbare business case en/of externe financiering richting verdere 
opschaling; 

• de aangevraagde ondersteuning betreft (techno-economisch) onderzoek, huisvesting, opschaling of 
vraagstukken rondom financiering- en of juridische zaken. 

 

Indiening 
Van 1 september 2020 tot 1 juni 2023 
 

Referenties 
n.b. 
 

Meer informatie 
→ https://www.greenchemistrycampus.com/nieuws/12-miljoen-via-gcc-voor-biobased-mkb  

https://www.greenchemistrycampus.com/nieuws/12-miljoen-via-gcc-voor-biobased-mkb
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