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1 Inleiding 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

HEEMwonen is een zeer ondernemende en betrokken woningcorporatie actief in de gemeenten Kerkrade 

en Landgraaf, ofwel de oostflank van de regio Parkstad Limburg. Een majeure projectontwikkeling betreft 

het SUPERLOCAL project, een samenwerking van HEEMwonen met de gemeente Kerkrade en IBA 

Parkstad. Het is een acht tot tien jaar durende manifestatie over een locatie, stad of streek. Het streven is 

om 300 aanwezige woningen op een project locatie te slopen en met alle aanwezige waardes circa 100 

nieuwe woningen te realiseren. IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Tot 2020 functioneert IBA 

Parkstad als laboratorium en als een motor voor vernieuwende en toonaangevende projecten. Deelname 

van het SUPERLOCAL project aan IBA toont aan dat sprake is van een zeer innovatieve 

projectontwikkeling waarin wordt samengewerkt met vele partijen (o.a. onderwijs, ondernemers, 

Waterschap). 

 

In overleg met Martijn Segers is in april 2016 gesproken over subsidieverwerving voor dit project. De eerste 

stap in subsidieverwerving is immers het verkrijgen van zicht op de subsidiemogelijkheden (regionaal, 

provinciaal, nationaal en Europees). In deze rapportage treft u het resultaat aan van deze opdracht. 

 

 

1.2 Werkwijze en verslaglegging 

 

Voor de start van de subsidiescan heeft TRIAS meerdere keren gesproken met Martijn Segers van 

HEEMwonen om nadere toelichting te krijgen over het project SUPERLOCAL. Verder is de volgende 

documentatie als achtergrondinformatie voor deze scan aangeleverd: 

 Kennismakingspresentatie SUPERLOCAL; 

 Startnotities ontwikkelingen SUPERLOCAL. 

 

Op basis van de bespreking met Martijn Segers en de aangeleverde documentatie heeft TRIAS gekozen 

voor de volgende indeling voor het rapporteren van de resultaten van de subsidiescreening: 

1. Bouw; 

2. Energie en Duurzaamheid; 

3. Sociaal, Cultureel en Leefbaarheid; 

4. Innovatie. 

 

Het aanbod aan subsidies op provinciaal, nationaal en Europees niveau is heel breed en divers. Om een 

relatie te leggen tussen de subsidieregelingen en het project SUPERLOCAL is gezocht naar thema’s of 

doelstellingen die in de aangeleverde informatie en in de subsidieregelingen terugkomen. 

 

Het advies is weergegeven in hoofdstuk 2. In het advies wordt nader ingezoomd op de regelingen die 

volgens TRIAS op basis van de nu beschikbare informatie het meest kansrijk zijn. Dit zijn regelingen 

waarvan de indieningsdatum relatief dichtbij liggen en waarbij de plannen naar inschatting van TRIAS zeer 

goed (kunnen) aansluiten. Bepalend voor het definiëren van kansrijke mogelijkheden is de mate waarin 

projectonderdelen geconcretiseerd zijn.  
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In hoofdstuk 3 is de subsidiematrix opgenomen. Per thema worden de meest passende subsidieregelingen 

beknopt gepresenteerd. Per subsidieregeling wordt op hoofdlijnen de belangrijkste informatie verstrekt over 

het doel, de mogelijkheden van het programma, de hoogte van de maximale subsidiebijdrage/budget, de 

deadline, wie als aanvrager kan fungeren en de contactgegevens. De subsidiematrix heeft als voordeel dat 

alle potentiële subsidieregelingen op een overzichtelijke wijze worden gepresenteerd. Voor meer 

gedetailleerde informatie over alle randvoorwaarden en de formele subsidieregelingen kan op de 

betreffende websites de gewenste detailinformatie achterhaald worden.  

 

Tot slot: het aanbod van subsidieprogramma’s is divers en aan verandering onderhevig. Ontwikkelingen op 

Europees, nationaal en provinciaal niveau zijn rechtstreeks van invloed op de verdeling van de 

subsidiemiddelen en dus op (het voortbestaan van) de subsidieregelingen. Voor zover mogelijk, is 

geprobeerd om aan te geven wat de toekomstverwachting is van bepaalde regelingen.  

 

 

 



 

Subsidiematrix HEEMwonen - SUPERLOCAL / TRIAS B.V. / juli 2016 
 

6 

2 Advies 

 

 

2.1 Conclusies 

 

De subsidiescan heeft geresulteerd in diverse programma’s, regelingen en fondsen die in meer en mindere 

mate kansen kunnen bieden voor het project SUPERLOCAL. Door de mate van concretisering van de 

plannen is een aantal regelingen aangemerkt als kansrijk. De advisering gaat in het bijzonder in op deze 

mogelijkheden. Verder behandelt het advies enkele aandachtspunten die in de subsidieverwerving een rol 

kunnen spelen en van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke kansrijkheid van programma’s. 

 

2.1.1 Conclusies per thema 

De meest kansrijke regelingen worden hieronder per thema toegelicht.  

 

Bouw 

In het Statenvoorstel Agenda Limburgse Woningmarkt (ieder zijn thuis) (vervolg van de regelingen 1 

en 2) zijn de huidige en voorgenomen beleids- en uitvoeringsinstrumenten gebundeld in één agenda zodat 

de doelstellingen en de activiteiten die plaatsvinden voor de Limburgse woningmarkt overzichtelijk op een rij 

staan. De Agenda Limburgse Woningmarkt schetst de acties voor de uitvoering van het provinciaal 

woonbeleid voor de periode 2016-2019. De ambitie voor een toekomstbestendige Limburgse woningmarkt 

met voldoende woningen op de juiste plek is geconcretiseerd in een vijftal actielijnen. IBA Parkstad wordt 

expliciet genoemd in dit voorstel. Er is nog geen duidelijkheid over eventuele subsidiemogelijkheden in het 

kader van dit programma, maar dit biedt wel mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met de provincie 

Limburg.  

TRIAS adviseert in ieder geval om na concretisering van de plannen in contact te treden met de provincie 

Limburg om het project SUPERLOCAL te bespreken. Het eerste aanspreekpunt binnen de provincie 

Limburg is Paul van Noorden. 

 

Verder is Platform 31 (4) een belangrijke sparringpartner als het gaat om experimenten. Platform 31 kan 

incidenteel oproepen publiceren voor innovatieve experimenten in de volkshuisvesting en binnenstedelijke 

onderwerpen. TRIAS adviseert om in contact te treden met platform 31. 

 

Duurzaamheid 

Voor de opwekking van duurzame energie kan gebruik worden gemaakt van de regeling Stimulering 

Duurzame Energieproductie, SDE+ (10). Subsidie kan bijvoorbeeld worden verstrekt voor het plaatsen 

van zonnepanelen met een minimale productie van 15 kWp per locatie. In september volgt de 2e ronde van 

2016. Deze ronde komt wellicht te vroeg voor het project SUPERLOCAL. De verwachting is dat de regeling 

in 2017 opnieuw wordt opengesteld.  

 

De Energie Investeringsaftrek (EIA) (11)is een fiscale stimulans voor energiebesparende maatregelen. 

Voor woningen is dit alleen interessant indien de investeringen als afzonderlijke maatregelen beschouwd 

kunnen worden en geen deel uitmaken van de woning. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in 

zonneboilers, -collectoren of -panelen, die worden toegepast op woningen. 
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Sociaal, Cultureel en Leefbaarheid 

In de periode 2016-2020 investeert de provincie Limburg fors in De Sociale Agenda (18), zoals vastgelegd 

in het nieuwe coalitieakkoord. De sociale agenda wordt erg relevant voor nieuwe innovatieve projecten en 

initiatieven. Medio 2016 volgt er een Experimenteerregeling Sociale innovatie. Ondanks dat er nog geen 

regeling is gepubliceerd, kan HEEMwonen vanuit/met dit kader het gesprek aangaan met de provincie 

Limburg. Stel een projectschets op ter voorbereiding van dit overleg. Binnen de Sociale Agenda Limburg 

staat de Quatro helix gedachte centraal, meer specifiek betekent dit het bij elkaar brengen van Overheden, 

Onderwijsinstellingen, Ondernemers en Burgers bij het realiseren van innovatieve projecten. Maak hier 

vooral gebruik van het netwerk van SUPERLOCAL. 

 

Innovatie 

Deze regelingen zijn specifiek bedoeld voor bedrijven als het gaat om (technologisch) onderzoek en 

ontwikkeling, economische vraagstukken en innovatieve pilotprojecten afhankelijke van de fase waar een 

bedrijf zich in bevindt. BIHTS (24)kan worden gebruikt voor Innovatie in de gebouwde omgeving van regio 

Parkstad. Limburgmakers (25) is specifiek bedoeld voor innovatie binnen de maakindustrie. Hierbinnen 

zijn verschillende subsidie instrumenten mogelijk. En met de LBDF (26) biedt de provincie Limburg mkb-ers 

ondersteuning bij het toetsen, ontwikkelen en/of vermarkten van ideeën met zakelijke potentie. De middelen 

van het LIOF (27) zijn o.a. bedoeld voor haalbaarheidsstudies en ontwikkelprojecten en kan als organisatie 

ook zelf participeren.  

 

De WBSO (28) is een fiscale stimulans (korting op de loonbelasting) bij besteding van uren aan 

technologisch onderzoek en ontwikkeling. Binnen de MIT (29) worden uren vergoed van onderzoek en 

ontwikkeling tot pilotuitvoering.  

 

Indien er innovatieve proeftuinen worden ontwikkeld die ook leiden tot nieuwe producten, diensten kan 

gebruik worden gemaakt van de regelingen OP Zuid 2014-2020 (33) en/of Horizon 2020 (34). Let op: de 

concurrentie bij deze twee programma’s is hoog en de slagingskans is erg laag. 

 

Verken de mogelijkheden van Interreg V 2014-2020 (35). Leg hiervoor contact met het Euregio bureau 

Maas-Rijn. 

 

 

2.2 Aanbevelingen voor het vervolg 

 

Start met verdere planvorming en check zo nodig de haalbaarheid van subsidieaanvragen: 

Ga op de korte termijn actief aan de slag met de kansrijke regelingen zoals toegelicht in de conclusies: 

 Agenda Limburgse Woningmarkt (ieder zijn thuis); 

 Platform 31; 

 De Sociale Agenda. 

 

Maak op de lange termijn gebruik van de volgende mogelijkheden zoals toegelicht in de conclusies:  

 Stimulering Duurzame Energieproductie, SDE+; 

 Energie Investeringsaftrek (EIA); 

 Interreg V 2014-2020. 

 

Informeer derde partijen over de volgende mogelijkheden: 

 Bedrijfsgerichte regelingen: BIHTS, Limburgmakers, LBDF, LIOF, WBSO, MIT; 

 OP Zuid 2014-2020 en/of Horizon 2020. 
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Bepaal in overleg met de betrokken stakeholders welke van bovenstaande regelingen actief opgepakt 

kunnen worden en welke vervolgacties (op welke termijn) nodig zijn. In sommige gevallen ligt het initiatief 

voor het doen van de aanvragen bij een derde partij en kan de informatie actief worden overgedragen. 

 

Bij de provinciale subsidieprogramma’s is het altijd raadzaam vooraf in overleg te treden op basis van een 

projectschets om de haalbaarheid van een aanvraag te onderzoeken. Bij sommige projecten is het nog niet 

duidelijk of een aanvraag kan worden ingediend. Maar dienen de beleidsinformatie en contactgegevens als 

input om te onderzoeken of in (de nabije toekomst) een aanvraag kan worden ingediend.  

 

Investeer in lobby en relatiebeheer 

Om kansen op (toekomstige) subsidieverwerving te versterken adviseert TRIAS te investeren in 

relatiebeheer met potentiele subsidiënten. Denk bijvoorbeeld aan Interreg. Voor wat betreft de provinciale 

programma’s zijn de aanknopingspunten zoals opgenomen in de conclusies zeer relevant.  

 

Maak afspraken over het vervolg op de subsidiescan 

Het is belangrijk om interne afspraken te maken over de opvolging van deze subsidiescan. Pak kansen 

actief op en bewaak de voortgang van deze acties.  

 

Zorg voor een blijvende focus op subsidiemogelijkheden 

Het subsidielandschap is zeer veranderlijk waarbij huidige subsidieregelingen aflopen en nieuwe regelingen 

worden gepubliceerd. Bij de concretisering van plannen kunnen regelingen die nu nog niet als (zeer) 

kansrijk zijn aangemerkt dit in een latere fase worden. Niet alleen omdat de projecten en 

subsidieprogramma’s veranderen, maar de lange looptijd van het project zorgt dat plannen van het een op 

andere moment concreet kunnen worden. Zorg daarom voor een blijvende focus op subsidiemogelijkheden. 

TRIAS kan u in dit proces optimaal ondersteunen via de zogenaamde Denktankconstructie. In een 

Denktank treden wij periodiek (intensiteit in overleg te bepalen) met sleutelpersonen uit uw organisatie in 

overleg over de actualiteit om tot concrete matches te komen met benodigde vervolgstappen. Vaak is een 

brede scan het startpunt van een Denktankconstructie. In Noord en Midden-Limburg werkt TRIAS volgens 

deze werkwijze binnen de gemeenten Venlo, Peel en Maas, Weert, Leudal en Nederweert en Roermond. 

Daarnaast begeleiden we woningcorporaties (o.a. Oosterpoort, Antares, Woonwenz) bij het 

subsidieverwervingsproces. 

 

Denk ook na over het verder professionaliseren van het subsidiemanagement binnen uw organisatie. 

Hierbij kan gedacht worden aan het registreren van subsidiestromen in een Subsidie Volgsysteem, het 

aanwijzen van sleutelpersonen in het subsidieproces (bijv. een subsidie coördinator) en het maken van 

uniforme werkafspraken rondom de verantwoording van subsidiegelden.  
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3 Subsidiematrix 

 

 

Nr. Subsidie-

programma 

Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

Bouw  

1 Nadere 

subsidieregels 

Transitiefonds 

Limburgse 

Woningmarkt  

 

 

De hoogte van de bijdrage 

was maximaal 50% van 

de onrendabele top. De 

bijdrage was minimaal 

€ 25.000 en maximaal 

€ 200.000 

Tot de aanvragers 

behoren natuurlijke en 

rechtspersonen. 

 

De regeling is inmiddels 

gesloten en 

geëvalueerd. Inmiddels 

is er een statenvoorstel 

opgesteld genaamd 

‘Agenda Limburgse 

Woningmarkt (ieder zijn 

thuis)’. In dit voorstel 

wordt IBA expliciet 

genoemd.  

Herstructurerings- of herstemmingsprojecten 

waarbij geen sec hoog segment huurwoningen 

en/of hoog segment koopwoningen worden 

gerealiseerd, die op het grondgebied van 

plaatsvinden en een bijdrage leveren aan de 

transitie van de woningmarkt konden na 

boordeling middels een tendersystematiek voor 

subsidie in aanmerking komen. 

 Aanpak transformatie 

en herontwikkeling 

woningmarkt; 

 Aanpak planvoorraad 

woningbouw; 

 Woonzorg-

voorzieningen. 

Provincie Limburg  

Limburglaan 10  

6229 GA Maastricht  

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht 

Tel: 043 3899999  

E-mail: 

postbus@prvlimburg.nl 

Internet: www.limburg.nl 

 

Contactpersoon Agenda 

Limburgse Woningmarkt 

(ieder zijn thuis): 

Paul van Noorden 

Tel: 06 52555065 

E-mail: 

Plgm.van.noorden@prvlimbur

g.nl  

2 Nadere 

subsidieregels 

sloop en 

onttrekkingen 

transitiefonds 

Limburgse 

woningmarkt 

Het totaalbudget voor 

2015 was € 9.93 miljoen. 

 

 

Tot de aanvragers 

behoren natuurlijke 

personen of 

rechtspersonen die na 

inwerkingtreding van deze 

nadere subsidieregels een 

woning slopen of 

onttrekken aan de 

woningvoorraad waarvan 

zij op het moment van de 

Het doel is het stimuleren en het versnellen van 

de sloop van woningen, of onttrekking van 

woningen aan de woningvoorraad, ten behoeve 

van een versnelde kwantitatieve 

voorraadbeheersing. 

 

De te slopen of te onttrekken woning moet 

binnen een gemeente staan, waarvoor de 

gemeenteraad ten tijde van de aanvraag een 

regionale structuurvisie heeft vastgesteld met 

 Sloop woningen. Provincie Limburg  

Limburglaan 10  

6229 GA Maastricht  

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht  

Tel: 043 3899999  

Fax: 043 3618099  

E-mail: 

postbus@prvlimburg.nl 

Internet: www.limburg.nl  

http://www.limburg.nl/
mailto:Plgm.van.noorden@prvlimburg.nl
mailto:Plgm.van.noorden@prvlimburg.nl
mailto:postbus@prvlimburg.nl
http://www.limburg.nl/
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Nr. Subsidie-

programma 

Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

sloop, dan wel 

onttrekking, eigenaar zijn. 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. Aanvragen 

worden behandeld op 

volgorde van 

binnenkomst. 

 

De regeling is inmiddels 

gesloten en geëvalueerd 

en komt niet meer terug 

als een sloopregeling. 

Er is een statenvoorstel 

opgesteld genaamd 

‘Agenda Limburgse 

Woningmarkt (ieder zijn 

thuis)’. In dit voorstel 

wordt IBA expliciet 

genoemd. 

betrekking tot het aspect wonen. In deze 

structuurvisie moet een (statiegeld)regeling zijn 

opgenomen die de gemeente de bevoegdheid 

geeft om bij woningbouw een financiële 

compensatiebijdrage van ten minste € 10.000 

te vragen ten behoeve van sloop en 

herstructurering van woningbouw elders. 

 

Contactpersoon: 

Regine Adriaanse 

Tel: 043 3898983 

E-mail: 

ra.adriaanse@prvlimburg.nl 

 

Contactpersoon Agenda 

Limburgse Woningmarkt 

(ieder zijn thuis): 

Paul van Noorden 

Tel: 06 52555065 

E-mail: 

Plgm.van.noorden@prvlimbur

g.nl  

 

3 Nadere 

subsidieregels 

bevordering 

economie en 

concurrentiekracht 

2013 e.v. 

De bijdrage varieert per 

project. 

 

Een subsidie wordt alleen 

verstrekt aan een 

rechtspersoon, een 

maatschap of 

vennootschap. 

 

Voordat een aanvraag kan 

worden ingediend, dient 

men in overleg te treden 

met de provincie Limburg 

Het ondersteunen van projecten die bijdragen 

aan het versterken van het Limburgse 

vestigingsklimaat, de concurrentiekracht en 

daarmee het behoud en de ontwikkeling van 

kwantitatief en kwalitatief goede banen. De 

projecten, die voor subsidie in aanmerking 

komen, moeten een bijdrage leveren aan de 

realisatie van een of meer van de, door PS 

vastgestelde en door GS nader uitgewerkte, 

economische beleidskaders.  

 

 

 Economische 

ontwikkelingen. 

Provincie Limburg 

Cluster Subsidies 

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht 

Tel: 043 3899999  

E-mail: 

postbus@prvlimburg.nl 

Internet: www.limburg.nl  

 

Contactpersoon: 

Harrie Bremmers 

Tel: 043 3897269 

Mobiel: 06 55874973 

mailto:ra.adriaanse@prvlimburg.nl
mailto:Plgm.van.noorden@prvlimburg.nl
mailto:Plgm.van.noorden@prvlimburg.nl
mailto:postbus@prvlimburg.nl
http://www.limburg.nl/
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Nr. Subsidie-

programma 

Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

E-mail: 

hwhm.bremmers@prvlimburg

.nl 

4 Platform31 De hoogte van de bijdrage 

wordt per experiment 

bepaald.  

 

Een bijdrage kan ook 

worden geleverd in de 

vorm van 

kennisoverdracht en 

netwerkvorming. 

 

Tot de aanvragers 

behoren ondernemers, 

corporaties, gemeenten 

projectontwikkelaars etc. 

 

Het doel is om via praktijkexperimenten 

innovatieve antwoorden te ontwikkelen voor 

maatschappelijke vraagstukken op het gebied 

van wonen, werken, leven, ruimte, 

duurzaamheid en sturing. 

 

Incidenteel worden 

experimenten/subsidieprogramma’s 

gepubliceerd voor innovatieve projecten. 

 

 Experimenten op het 

gebied van wonen, 

ruimte en 

duurzaamheid. 

Platform 31 kennisorganisatie 

voor stad en regio  

Koningin Julianaplein 10  

7e verdieping 

Ingang hal CS 

Den Haag  

2595 AA Den Haag  

Tel: 070 3028484  

E-mail: info@platform31.nl 

Internet: www.platform31.nl  

5 Stimulerings-

regeling 

energieprestatie 

huursector (STEP) 

De hoogte van de bijdrage 

hangt af van de te 

realiseren energie-index 

en bedraagt voor zowel 

een woningcorporatie als 

een andere verhuurder 

€ 1500 tot € 9500 per 

woning. Een verhuurder 

kan op grond van de 

regeling in totaal 

maximaal € 7,5 miljoen 

aan subsidie ontvangen. 

Tot de aanvragers 

behoren 

woningcorporaties en 

natuurlijke- of 

rechtspersonen die één of 

meer voor verhuur 

bestemde woningen in 

eigendom heeft. 

 

Aanvragen kunnen van 

1 juli 2014 tot en met 

31 december 2018 bij de 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. 

 

Een aanvraag kan 

betrekking hebben op 

meerdere woningen.  

 

 

Het doel van de Stimuleringsregeling 

energieprestatie huursector is het geven van 

een extra impuls aan de investeringen in 

energiebesparing in de bestaande 

gereguleerde woningvoorraad. Het gaat hierbij 

om de voorraad woningen met een huurprijs 

onder de huurtoeslaggrens. 

 Verduurzaming 

bestaande woningen. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

(RVO)  

Variabel  

Tel: 088 0424242 

Internet: 

http://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/stimuleringsregelin

g-energieprestatie-

huursector-step  

mailto:hwhm.bremmers@prvlimburg.nl
mailto:hwhm.bremmers@prvlimburg.nl
http://www.platform31.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step
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6 Regeling 

Vermindering 

Verhuurderheffing 

(RVV) 

De hoogte van de 

vermindering hangt af van 

de investering en de 

locatie waar de 

huurwoning zich bevindt. 

 

Tot de aanvragers 

behoren belasting-

plichtige verhuurders met 

meer dan 10 woningen 

waarvan de huurprijs niet 

hoger is dan de 

liberalisatiegrens 

Met de Regeling Vermindering 

Verhuurderheffing (RVV) krijgen 

belastingplichtige verhuurders fiscale 

vermindering op de verhuurderheffing. Het gaat 

om verhuurders die investeren in huurwoningen 

waarvan de huurprijs niet hoger is dan de 

liberalisatiegrens. 

 

In Kerkrade zijn de volgende investeringen 

mogelijk: 

 Verbouw van niet voor bewoning bestemde 

ruimten tot huurwoningen; 

 Sloop van huurwoningen; 

 Samenvoeging van huurwoningen. 

 Fiscale stimulans. Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

(RVO)  

Variabel  

Tel: 088 0424242 

Internet: 

http://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/regeling-

vermindering-

verhuurderheffing  

In Kerkrade zijn de volgende bijdragen mogelijk: 

 Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen: €10.000 per gerealiseerde huurwoning bij een investering van ten minste € 25.000; 

 Sloop van huurwoningen: €15.000 per gesloopte huurwoning bij een investering van ten minste € 37.500; 

 Samenvoeging van huurwoningen ten einde een of meer huurwoningen te verkrijgen: €15.000 per huurwoning waarmee het aantal huurwoningen door die samenvoeging is verminderd bij 

een investering van ten minste € 37.500. 

 

Het ministerie stelt tot en met 2017 jaarlijks € 70 miljoen beschikbaar voor deze regeling. 

7 Mondriaan fonds - 

Art of Impact -  

De hoogte van een 

bijdrage wordt per 

aanvraag vastgesteld. 

Tot de aanvragers 

behoren kunstenaars, 

ontwerpers, bemiddelaars, 

(culturele) instellingen en 

zowel private als publieke 

opdrachtgevers binnen en 

buiten de culturele sector. 

Een voorstel kan 

individueel of gezamenlijk 

met een (andere) 

kunstenaar, ontwerper, 

bemiddelaar, 

Het doel van Art of Impact is het stimuleren van 

nieuwe kunstprojecten die een duidelijke impact 

hebben op maatschappelijke thema’s en 

vraagstukken, in het bijzonder de thema’s  

 Leefbare wijk en stad; 

 Energie en klimaat; 

 Zorg en welzijn; 

 (circulaire) economie. 

Binnen deze open oproep gaat de voorkeur uit 

naar samenwerkingen of 

samenwerkingsvormen tussen de kunsten en 

andere maatschappelijke domeinen. 

 Kunst en gebouwde 

omgeving. 

The Art of Impact 

Michiel Munneke 

(programmaleider) 

Tel: 020 5231523 

E-mail:  

Internet: 

https://www.mondriaanfonds.

nl/art-impact/  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing
https://www.mondriaanfonds.nl/art-impact/
https://www.mondriaanfonds.nl/art-impact/
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Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

opdrachtgever, instelling, 

organisatie of bedrijf 

worden aangevraagd. 

 

Deadline nog niet bekend. 

8 Stimuleringsfonds 

Creatieve Industrie 

De hoogte van de bijdrage 

verschilt per deelregeling. 

Beide deelregelingen 

hebben een jaarlijkse 

budget is € 1,5 miljoen 

voor 2016 en wordt 

gelijkmatig verdeeld over 

de aanvraagrondes.  

De aanvragers verschillen 

per deelregeling. 

 

De deelregeling 

Architectuur kent nog 

twee aanvraagrondes in 

2016: 

 10 augustus; 

 5 oktober. 

De deelregeling 

Vormgeving kent nog 

twee aanvraagrondes in 

2016: 

 10 augustus; 

 12 oktober. 

 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil 

de kwaliteit van de disciplines architectuur, 

vormgeving en e-cultuur bevorderen en hun 

maatschappelijke en economische meerwaarde 

vanuit een culturele invalshoek vergroten. 

Bovendien wil het Stimuleringsfonds de sector-

overschrijdende aanpak en de samenwerking 

tussen private partijen, particulieren en 

overheid in de creatieve industrie, zowel in 

Nederland als in het buitenland, bevorderen.  

 

Het Stimuleringsfonds kent de volgende 

deelregelingen die kansen bieden voor het 

project SUPERLOCAL: 

 Deelregeling Architectuur; 

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt 

het Stimuleringsfonds culturele projecten die de 

kwaliteit en ontwikkeling van architectuur 

bevorderen en de maatschappelijke waarde 

van de discipline vergroten. 

 

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor 

(ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op 

(internationale) kennisuitwisseling en projecten 

die de publieke belangstelling voor het 

vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld 

expertmeetings, experimenten, prijsvragen en 

audiovisuele producties. Activiteiten en 

 Kunst en gebouwde 

omgeving. 

Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie 

Groothandelsgebouw (ingang 

C, 5e etage, ruimte C5.071) 

Weena 723 

3013 AM Rotterdam 

Postbus 29066 

3001 GB Rotterdam 

Tel: 010 4361600 

E-mail: 

info@stimuleringsfonds.nl  

Internet: 

http://www.stimuleringsfonds.

nl/nl/subsidies/deelregeling_a

rchitectuur/  

Contactpersoon Architectuur: 

Maarten Tas 

Tel: 010 4361600 

E-mail: 

m.tas@stimuleringsfonds.nl  

 

Contactpersoon Vormgeving: 

Eva Roolker 

Tel: 010 4361600 

E-mail: 

e.roolker@stimuleringsfonds.

nl  

mailto:info@stimuleringsfonds.nl
http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_architectuur/
mailto:m.tas@stimuleringsfonds.nl
mailto:e.roolker@stimuleringsfonds.nl
mailto:e.roolker@stimuleringsfonds.nl
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Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

publicaties gericht op presentatie, analyse en 

reflectie behoren ook tot de mogelijkheden. 

 

 Deelregeling Vormgeving. 

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt 

het Stimuleringsfonds culturele projecten die de 

kwaliteit en ontwikkeling van vormgeving 

bevorderen en de maatschappelijke waarde 

van de discipline vergroten.  

 

Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor 

onderzoek, experiment, ontwerp, het maken 

van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. 

Activiteiten en publicaties gericht op analyse en 

reflectie op vormgeving behoren tot de 

mogelijkheden, evenals projecten gericht op 

(internationale) kennisuitwisseling en projecten 

die de publieke belangstelling voor het 

vakgebied stimuleren. 

De deelregeling Architectuur is bedoeld voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, 

stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. 

De Deelregeling vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiek-vormgeving; grafische 

vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design, animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk 

ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design. Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele 

instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers. 

9 Bouwfonds 

Cultuurfonds 

 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

 

Tot de aanvragers 

behoren 

publiekrechtelijke- en 

privaatrechtelijke 

rechtspersonen zonder 

winstoogmerk, 

bijvoorbeeld: provincies, 

gemeenten, stichtingen en 

Bouwfonds Cultuurfonds richt zich op de 

ondersteuning van projecten die raakvlakken 

hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, 

stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, 

kunst in de openbare ruimte en architectuur. 

Aanvragen kunnen tweemaal per jaar worden 

ingediend. De aanvraag dient ruim voor start 

van het project te worden ingediend. 

 Cultuur en gebouwde 

omgeving. 

Bouwfonds Cultuurfonds 

Westerdorpsstraat 68 

3871 AZ Hoevelaken 

Postbus 15 

3870 DA Hoevelaken 

Tel: 033 2539231 

Fax: 033 2539234 

E-mail: 
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Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

verenigingen. Aanvragen 

kunnen het hele jaar door 

worden ingediend, 

rekening houdend met de 

jaarlijkse vergaderdata. 

 

Er is geen monumentenstatus (rijks- of 

gemeentelijk monument) vereist! 

 

cultuurfonds@bouwfonds.nl  

Internet: 

www.bouwfondscultuurfonds.

nl 

 

Contactpersoon: 

Linda van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultuurfonds@bouwfonds.nl
http://www.bouwfondscultuurfonds.nl/
http://www.bouwfondscultuurfonds.nl/
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Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

Energie en Duurzaamheid  

10 Regeling 

Stimulering 

Duurzame 

Energieproductie 

(SDE+) 2016 

Het totale budget voor 

2016 is € 8 miljard. De 

eerste ronde kent een 

budget van € 4 miljard. De 

tweede ronde beschikt 

over een vergelijkbaar 

bedrag. 

 

Het betreft een 

exploitatiesubsidie. Het 

subsidiebedrag wordt per 

productiecategorie 

bepaald en is gekoppeld 

aan de relevante 

energieprijs op de markt 

en enkele andere 

factoren. 

Tot de aanvragers 

behoren bedrijven en 

(non-profit) instellingen. 

 

In 2016 zijn er 2 

gefaseerde openstellingen 

voor SDE+. In september 

(27 sept. t/m 27 oktober) 

wordt de 2e ronde 

opengesteld.  

 

Naar verwachting wordt 

de regeling ook in 2017 

opnieuw opengesteld. 

Het doel van SDE+ is het stimuleren van 

energieproductie uit hernieuwbare 

energiebronnen. 

Subsidie kan worden verstrekt voor de 

technologieën: windenergie (diverse 

categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp, 

thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, 

osmose, vergisting van biomassa (diverse 

categorieën), thermische conversie van 

biomassa, ketel op biomassa, vergassing van 

biomassa, geothermie en zonthermie met 

apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.  

 

 Duurzame 

Energieopwekking. 

 

SDE Helpdesk  

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland - 

vestiging Zwolle  

Hanzelaan 310  

8017 JK Zwolle 

Postbus 10073  

8000 GB Zwolle  

Tel: 088 0424242 

E-mail: sde@rvo.nl 

Internet: www.rvo.nl/sde 

11 Energie 

Investeringsaftrek 

(EIA) 

Voor 2016 is het budget 

vastgesteld op 

€ 161 miljoen. 

 

De aftrekpercentage is 

58%, ongeacht de 

omvang van de 

investering. 

 

Het voordeel van de aftrek 

is netto 11,6% (20% vpb 

tarief) of 14,5% (25% vpb 

tarief) van de 

investeringskosten.  

Het minimale 

Tot de aanvragers 

behoren ondernemers die 

in Nederland 

belastingplichtig zijn voor 

inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting 

en voor eigen rekening 

een onderneming drijven. 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend, maar binnen 

drie maanden, nadat 

verplichtingen zijn 

aangegaan. 

De EIA betreft een fiscale stimulans en houdt in 

dat een bepaald percentage van relevante 

energiezuinige investeringen in desbetreffend 

jaar van de winst kan worden afgetrokken. De 

in aanmerking komende bedrijfsmiddelen staan 

op de EIA-lijst vermeld met de voorwaarden 

waaraan deze bedrijfsmiddelen moeten 

voldoen. 

 

De nieuwe energielijst is te downloaden via de 

volgende link: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/Energie%2

0Investeringsaftrek%20-

%20Energielijst%202016.pdf  

 

 Energie-

investeringen. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland - 

vestiging Zwolle  

Hanzelaan 310  

8017 JK Zwolle  

Postbus 10073  

8000 GB Zwolle 

 

Tel: 088 0424242  

E-mail: eia@rvo.nl 

Internet: www.rvo.nl/eia 

mailto:sde@rvo.nl
http://www.rvo.nl/sde
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Energie%20Investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Energie%20Investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Energie%20Investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202016.pdf
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investeringsbedrag is 

€ 2.500. 

Voorbeelden van maatregelen binnen de MIA 

zijn: 

 Zonnepanelen en warmtepompen. 

12 Milieu investerings-

aftrek (MIA) 

Voor 2016 is het budget 

vastgesteld op 

€ 97 miljoen. 

 

De bijdrage per categorie 

in 2016 is: 

 Categorie 1: 36%; 

 Categorie 2: 27%; 

 Categorie 3: 13,5%. 

 

Tot de aanvragers 

behoren ondernemers die 

in Nederland 

belastingplichtig zijn voor 

inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting 

en voor eigen rekening 

een onderneming drijven.  

 

Aanvragen kunnen 

gedurende het gehele jaar 

worden ingediend, maar 

moeten binnen drie 

maanden, nadat 

verplichtingen zijn 

aangegaan, zijn 

ontvangen. 

De Milieu-investeringsaftrek is bedoeld om 

investeringen in milieuvriendelijke 

bedrijfsmiddelen te bevorderen 

De nieuwe milieulijst is te downloaden via de 

volgende link:  

 https://www.rvo.nl/sites/default/files/Brochu

re%26Milieulijst%202016.pdf  

 

Voorbeelden van maatregelen binnen de MIA 

zijn: 

 Duurzame bouw 

 

 

 

 Milieu-

investeringen. 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland  

vestiging Zwolle  

Hanzelaan 310  

8017 JK Zwolle  

Postbus 10073  

8000 GB Zwolle 

Tel: 088 0424242 

 

Internet: 

www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/mia-en-vamil 

13 Willekeurige 

afschrijving milieu-

investeringen 

(VAMIL)  

Voor 2016 is het budget 

vastgesteld op 

€ 40 miljoen. 

 

De VAMIL-regeling is een 

fiscale faciliteit. Bepaalde 

investeringen kunnen op 

grond van deze regeling 

versneld of vertraagd 

worden afgeschreven. Dit 

levert voordelen op in 

termen van liquiditeit en 

rente. 

Tot de aanvragers 

behoren ondernemers die 

in Nederland 

belastingplichtig zijn voor 

inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting 

en voor eigen rekening 

een onderneming drijven 

 

 

Aanvragen kunnen 

gedurende het gehele jaar 

worden ingediend, maar 

Met de Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (VAMIL) wil de overheid 

investeringen in het belang van een duurzaam 

leefmilieu en doelmatig energiegebruik 

bevorderen. 

 

De VAMIL is een belastingfaciliteit. 

Organisaties kunnen een bedrijfsmiddel 

versneld, normaal of vertraagd afschrijven. In 

plaats van de gebruikelijke fiscale afschrijving 

kan het betreffende bedrijfsmiddel desgewenst 

voor het volle bedrag in één jaar worden 

afgeschreven. Hierdoor ontstaat een liquiditeits- 

 Milieu-investeringen. Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland  

vestiging Zwolle  

Hanzelaan 310  

8017 JK Zwolle  

Postbus 10073  

8000 GB Zwolle 

Tel: 088 0424242 

 

 

Internet: 

www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/mia-en-vamil 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/Brochure%26Milieulijst%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/Brochure%26Milieulijst%202016.pdf
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moeten binnen drie 

maanden, nadat 

verplichtingen zijn 

aangegaan, zijn 

ontvangen. 

en een rentevoordeel voor de aanvrager.  

 

Het moet gaan om investeringen in 

bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op 

onder meer de volgende gebieden: 

1. Duurzame productiemiddelen; 

2. Klimaatverandering; 

3. Luchtverontreiniging; 

4. Overlast en gezondheid; 

5. Mobiele werktuigen en transportmiddelen; 

6. Externe veiligheid en preventieve 

voorzieningen; 

7. Biodiversiteit en natuurlijke omgeving; 

8. Grondstoffenbesparing en hergebruik; 

9. Afvalstromen. 

14 Subsidieregeling 

verwijderen 

asbestdaken 

 

De hoogte van de 

subsidie is € 4,50 per m2 

verwijderd asbestdak, met 

een maximum van 

€ 25.000 per adres. 

 

Alleen aanvragen met een 

totaal geïnventariseerd 

asbestdak van meer dan 

35 m2 komen in 

aanmerking voor subsidie. 

Als u het totale oppervlak 

asbestdak in gedeelten 

laat verwijderen kunt u 

voor een verwijderd 

oppervlak van 35 m2 of 

minder wel een aanvraag 

doen, zolang het totale 

Tot de aanvragers 

behoren particulieren, 

(agrarische) 

ondernemingen, non-profit 

organisaties en 

overheden. 

 

Aanvragen kunnen vanaf 

4 januari 2016 (9.00 uur) 

t/m 31 december 2019 

(17.00 uur). Aanvragen 

moeten uiterlijk zes 

maanden na uitvoering 

van de verwijdering van 

het asbestdank zijn 

ingediend. Aanvragen 

worden behandeld op 

volgorde van 

Subsidie wordt verleend voor de verwijdering 

van een asbestdak in Nederland.  

 

Eisen voor asbestverwijderingsbedrijf: 

 Gecertificeerd bedrijf. Op de website 

www.ascert.nl zijn gecertificeerde bedrijven 

per regio terug te vinden; 

 Factuur. Bij de subsidieaanvraag moet de 

aanvrager een factuur meesturen voor het 

verwijderen van het asbestdak. Deze factuur 

mag afkomstig zijn van het saneringsbedrijf 

maar ook van een andere partij die 

verantwoordelijk is voor de verwijdering van 

het asbestdak. Op deze factuur moeten een 

aantal vereiste gegevens zijn vermeld. Deze 

gegevens zijn: 

o a) het aantal verwijderde m2 asbestdak; 

o b) de adresgegevens van het object 

 Verwijderen asbest. Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland  

Tel: 088 0424242 

Internet: 

http://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/subsidieregeling-

verwijderen-asbestdaken 

http://www.ascert.nl/
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(geïnventariseerde) 

oppervlak asbestdak maar 

boven de 35 m2 ligt. 

 

Het totaal budget voor 

2016 is € 10 miljoen. 

 

binnenkomst. waarvan het asbestdak is verwijderd. 

Het is belangrijk dat de factuur voorzien is van 

deze gegevens. Als de factuur niet voldoet aan 

de vereiste gegevens dan wordt de aanvraag 

niet in behandeling genomen. 

 Registratie in Landelijk Asbestvolgsysteem 

(LAVS). Het gecertificeerde 

asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering 

van het dak registreren in het LAVS, zodat 

zijn klant in aanmerking kan komen voor de 

subsidie. Hiertoe dient een project te worden 

aangemaakt en moeten gegevens in het 

LAVS worden ingevoerd. De handleiding hoe 

LAVS werkt met betrekking tot het 

invoerproces van een project vindt u via 

www.lavisinfo.nl. Als de melding van de 

verwijdering van het asbestdak niet in LAVS 

is geregistreerd wordt de subsidieaanvraag 

niet in behandeling genomen. 

15 Green Deal Dit is geen bijdrage in de 

vorm van geld. De 

overheid kan met de 

Green Deal een rol spelen 

door: 

 Partijen bij elkaar te 

brengen; 

 Kennis te verschaffen; 

 Belemmerende 

regelgeving te wijzigen. 

Tot de aanvragers 

behoren burgers, 

bedrijven, organisaties en 

andere overheden. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

Met de Green Deal wil de overheid dat 

verduurzaming rendabeler wordt. De Green 

Deal is geen subsidie, maar een 

samenwerkingsverband om belemmeringen 

rond allerlei projecten uit de weg te nemen.  

 

Het kabinet nodigt iedereen uit om met 

initiatieven voor een Green Deal te komen.  

 

Uitgangspunten bij de beoordeling zijn: 

 Een indiener moet zelf een actieve rol spelen 

bij de uitvoering van een initiatief; 

 Het moet gaan om concrete initiatieven op 

het gebied van duurzaam gebruik van 

 Belemmerende 

regelgeving wijzigen. 

Meer informatie over de 

Green Deal kunt u vinden op 

de website 

http://www.rijksoverheid.nl/on

derwerpen/duurzame-

economie/green-deal 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
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grondstoffen en water (waaronder 

biodiversiteit), duurzame mobiliteit, 

duurzame energie en energiebesparing; 

 Het initiatief moet rendabel zijn of kunnen 

worden; 

 Het initiatief moet snel resultaat hebben; 

 Het initiatief moet tot nieuwe economische 

activiteit(en) leiden of tot kostenbesparingen 

voor bedrijven en burgers. 

16 Nadere 

Subsidieregels 

DuurzaamDoor 

2015-2016 

Het subsidiebedrag 

bedraagt niet meer dan 

50% van de totale 

subsidiabele 

projectkosten. 

 

Het te verstrekken 

subsidiebedrag bedraagt 

maximaal € 50.000 

Tot de aanvragers 

behoren rechtspersonen. 

 

Aanvragen kunnen uiterlijk 

tot 31 december 2016 

worden ingediend zolang 

er budget strekt. 

 

Vooralsnog wordt de 

regeling niet verlengd voor 

2017. 

De Provincie Limburg wil initiatieven 

ondersteunen die een aantoonbare bijdrage 

leveren aan een duurzame economie op het 

gebied van: 

 ‘Duurzame’ energie en/of; 

 Circulaire economie. 

 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, 

gelden de volgende algemene criteria: 

 De subsidieaanvraag dient vóór indiening 

door COS Limburg te zijn begeleid; 

 Het project vindt plaats op basis van co-

creatie, waarbij minimaal één partij in 

Limburg is gevestigd; 

 De doelgroep waarvoor het project bedoeld 

is, levert een actieve bijdrage aan het 

eindresultaat van het project; 

 Minimaal drie van de volgende vijf partijen 

nemen deel aan het project: 

o ondernemers en/of 

ondernemersorganisaties; 

o burger(organisaties); 

o onderzoeksinstellingen; 

o overheid; 

 Energie-alliantie. Provincie Limburg 

Cluster Subsidies 

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht 

 

Namens de Provincie 

Limburg is COS Limburg 

contactpersoon voor deze 

regeling: 

 

COS Limburg 

de heer R. Kohnen 

Minderbroederssingel 15C 

6041 KG Roermond 

www.coslimburg.nl 

Tel: 047 5315055 

E-mail: 

duurzaamdoor@coslimburg.nl 
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o onderwijs; 

o maatschappelijke organisaties 

(waaronder partijen die zich bezig 

houden met natuur-, milieu- of 

klimaateducatie). 

 Het project draagt bij aan sociale innovatie; 

 Het project is vernieuwend; 

 Binnen het project dient actief kennis te 

worden benut van en te worden uitgedragen 

via het Knooppunt Duurzaamheid Limburg. 

17 Limburgs energie 

Fonds (LEF)  

 

De bijdrage varieert per 

project. 

Het geld wordt 

(revolverend) ingezet voor 

leningen, garanties en 

participaties. 

 

Het LEF verstrekt geen 

subsidies maar zet 

€ 18 miljoen in voor 

duurzaamheids-leningen, 

garantiestellingen en 

participaties in duurzame 

projecten.  

Het LEF is er niet alleen 

voor de grote of complexe 

projecten, maar ook voor 

de wat kleinere en 

eenvoudigere plannen. De 

financieringsmogelijk-

heden lopen uiteen van 

€ 15.000 tot € 1 miljoen. 

 

Initiatiefnemers kunnen 

bijvoorbeeld zijn: 

 Ondernemers (klein, 

middel en grootbedrijf); 

 Project-ontwikkelaars 

 Installateurs / bouwers; 

 Ziekenhuizen, 

verzorgingstehuizen 

 Zwembaden; 

 Sportcomplexen; 

 Scholen; 

 Woningbouw-

coöperaties. 

 

Projectvoorstellen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend.  

 

Het doel van het Limburgs energie Fonds (LEF) 

is financieringen op revolverende basis uit te 

zetten door aanwending van haar twee 

fondsen, een fonds van leningen en garanties 

enerzijds, en een fonds van deelnemingen en 

hybride kapitaalinstrumenten anderzijds. 

Deze worden aangewend om kansrijke 

initiatieven van doelondernemingen te 

stimuleren die leiden tot energiebesparing dan 

wel duurzame energieopwekking voor en met 

name in de provincie Limburg. Als 

overkoepelende doelstelling geldt de reductie of 

besparing van broeikasgassen. 

 

Het fondsbeheer wordt verzorgd door 

Finquiddity Vermogensbeheer B.V. 

 

 

 

 

 

 Financiering voor 

duurzaamheids-

projecten. 

Limburgs Energie Fonds  

Limburglaan 10  

6229 GA Maastricht 

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht 

Tel: 043 2041004  

E-mail: lef@prvlimburg.nl  

Internet: 

www.limburgsenergiefonds.nl 

mailto:lef@prvlimburg.nl
http://www.limburgsenergiefonds.nl/
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Sociaal, Cultureel en Leefbaarheid 

18 Sociale agenda 

2025 – provincie 

Limburg -  

‘Koers voor een vitaler 

Limburg’ is een meerjarig 

strategisch kader dat 

richtinggevend is voor de 

investering van de 

gereserveerde 

€ 32 miljoen voor de 

Sociale Agenda in het 

coalitieakkoord 2015-2019  

‘In Limburg bereiken we 

meer’. 

 

De subsidiebijdrage wordt 

nog nader bepaald. 

Nog nader te bepalen. 

 

De 

experimenteerregeling 

(actie 3.7 beleidsnota) 

wordt naar alle 

waarschijnlijkheid in juli 

2016 verwacht. 

 

‘Koers voor een vitaler Limburg’, dat is de titel 

van het strategisch kader voor de Sociale 

agenda 2025 dat begin februari 2016 ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan 

Provinciale Staten. Limburg is met de Sociale 

Agenda 2025 de eerste Provincie in Nederland 

die erkent dat sociale structuurversterking een 

voorwaarde is voor een economisch 

welvarende provincie. 

 

De ‘Koers voor een vitaler Limburg’ kent twee 

programmalijnen:  

 Het ‘Limburg Werkt Akkoord’ én ‘Sociale 

innovatie en participatie’. De eerste is gericht 

op het vergroten van de instroom van 

mensen die nu (nog) niet participeren op de 

arbeidsmarkt. Deze mensen zijn in de 

toekomst hard nodig om de Limburgse 

economische ambities waar te maken. Meer 

dan tot nu toe moet er een verbinding tot 

stand komen tussen economie, onderwijs en 

arbeidsmarkt; 

 De tweede programmalijn ‘Sociale innovatie 

en participatie’ richt zich op het bevorderen 

van de gezondheid en levensverwachting 

van de Limburgers. Dat gebeurt door sociale 

participatie te stimuleren. Dat wil zeggen de 

zorg voor elkaar en de omgeving te 

vergroten en zo een bijdrage te leveren aan 

het verkleinen van de 

gezondheidsverschillen tussen Limburgers 

onderling en tussen Limburgers en inwoners 

 Sociale innovatie en 

participatie. 

Provincie Limburg  

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht 

Tel: 043 3899999  

Internet: 

http://www.limburg.nl/Beleid/

Welzijn_en_Zorg/Sociale_Ag

enda_Limburg_2025  

 

Contactpersoon: 

 Peter Boonen, tel. 043 

3897117 en e-mail 

phjm.boonen@prvlimbur

g.nl  

 

 

http://www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg/Sociale_Agenda_Limburg_2025
http://www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg/Sociale_Agenda_Limburg_2025
http://www.limburg.nl/Beleid/Welzijn_en_Zorg/Sociale_Agenda_Limburg_2025
mailto:phjm.boonen@prvlimburg.nl
mailto:phjm.boonen@prvlimburg.nl
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van andere Provincies. 

19 Stimulerings-

regeling 

Bovenlokale 

Evenementen 2016 

Limburg 

De  hoogte van de 

bijdrage bedraagt max. 

€ 2.500. 

Tot de aanvragers 

behoren verengingen en 

stichtingen die actief zijn 

op het gebied van (colks) 

cultuur en/of sport. 

 

Indienen van een 

aanvraag kan t/m 

1 januari 2017. Het 

evenement dient plaats te 

vinden tussen 

1 januari 2016 en 

1 januari 2017. 

Doel van de Stimuleringsregeling Bovenlokale 

Evenementen 2016 is om evenementen met 

een bovenlokale uitstraling op het gebied van 

(volk)cultuur en/of sport, die mede door 

vrijwilligers worden georganiseerd en 

uitgevoerd en die door de recessie minder 

sponsoren kunnen aantrekken en daardoor 

financieel in de knel raken, toch te laten 

plaatsvinden. 

 

 Evenementen. Provincie Limburg  

Limburglaan 10  

6229 GA Maastricht  

Postbus 5700  

6202 MA Maastricht 

Tel: 043 3899999  

E-mail: 

postbus@prvlimburg.nl 

Internet: www.limburg.nl  

20 Oranje Fonds De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Tot de aanvragers 

behoren stichtingen en 

verenigingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan 

sociale projecten die bijdragen aan sociale 

cohesie en participatie. Het Oranje Fonds geeft 

ook steun aan ontmoetingsruimtes.  

 

Binnen het thema Ontmoetingsruimtes gelden 

er specifieke mogelijkheden voor brede 

gemeenschapsaccommodaties. Het Oranje 

Fonds trekt extra geld uit om activiteiten in de 

accommodatie mogelijk te maken. Hierbij wordt 

gedacht aan twee dingen: 

1. Activiteiten die speciaal zijn opgezet om de 

verschillende groepen vaste gebruikers 

met elkaar te verbinden. Subsidie wordt 

verstrekt voor materialen of een tijdelijke 

coördinator; 

2. Het uitbreiden van bestaande groepen met 

nieuwe subgroepen. Subsidie wordt 

verstrekt voor bijvoorbeeld aanpassingen 

 Ontmoeting en 

participatie. 

 

Oranje Fonds 

Postbus 90 

3980 CB Bunnik 

Tel: 030 6564524 

Fax: 030 6562204 

E-mail: info@oranjefonds.nl 

Internet: www.oranjefonds.nl 

mailto:postbus@prvlimburg.nl
http://www.limburg.nl/
mailto:info@oranjefonds.nl
http://www.oranjefonds.nl/
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aan het gebouw zoals een aparte ingang, 

extra opslag, invalidentoiletten, een 

schuifwand of voor promotieactiviteiten. 

21 VSB Fonds De hoogte van de bijdrage 

wordt per geval bepaald. 

 

Jaarlijks budget: circa 

€ 26 miljoen 

Doorlopend in te dienen, 

maar 4 maanden voor 

start van de activiteiten. 

 

Tot de aanvragers 

behoren stichtingen en 

verenigingen. 

Let op: De Regeling voor 

dorps- en buurthuizen 

kent specifieke indienings-

termijnen. De indienings-

termijnen voor 2016 zijn 

als volgt: 

 29 januari; 

 29 april; 

 29 juli; 

 28 oktober. 

 

Thema’s: 

 Mens en maatschappij: projecten die zijn 

gericht op persoonlijke ontwikkeling en het 

vergroten van de betrokkenheid van mensen 

bij de samenleving. Dit loopt van welzijn tot 

sociaal ondernemerschap en van 

burgerparticipatie tot vrijwilligerswerk; 

 Kunst & cultuur: projecten die een bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van de samenleving. 

Dit loopt van podiumkunsten tot cultureel 

erfgoed en van nieuwe media tot beeldende 

kunst. 

Let op: de projecten binnen beide gebieden 

moeten passen binnen een van de vier doelen: 

 Ontmoeten; 

 Participeren; 

 Bewustzijn; 

 Inspireren. 

 

VSB Fonds ondersteunt bij voorkeur projecten 

die leiden tot duurzaam contact, zodat mensen 

hun sociale vaardigheden en hun burgerschap 

kunnen vergroten. Hierdoor kunnen we 

uitsluiting, eenzaamheid, intolerantie, 

onveiligheid en conflicten verminderen en 

misschien zelfs voorkomen. Als hiervoor 

speciale accommodaties nodig zijn, waar de 

ontmoetingen kunnen plaatsvinden, dan helpen 

zij daar ook graag bij. 

 

 Sociaal-cultureel. Stichting VSB Fonds  

Newtonlaan 207  

3584 BH Utrecht 

Postbus 16  

3500 AA Utrecht  

Tel: 030 2303300  

E-mail: info@vsbfonds.nl 

Internet: www.vsbfonds.nl 
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22 Prins Bernhard 

Cultuurfonds 

Limburg 

 

De hoogte van de bijdrage 

wordt per project bepaald. 

Tot de aanvragers 

behoren stichtingen en 

verenigingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopen worden 

ingediend, rekening 

houdend met de 

vergaderdata en uiterste 

inleverdatum. 

Het fonds richt zich op de sectoren Beeldende 

Kunst, Wetenschap, Letteren, Cultuureducatie, 

Muziek, Theater, Monumenten en 

Natuurbehoud in de provincie Limburg. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de vijftien 

daaraan verbonden regionale Prins Bernhard 

Cultuurfondsen (voorheen Anjerfondsen) 

verlenen subsidies ten behoeve van activiteiten 

op het gebied van cultuur en natuurbehoud. De 

regionale Prins Bernhard Cultuurfondsen 

hebben een eigen bestuur met eigen 

beslissingsbevoegdheid. Zij richten zich op 

activiteiten van provinciaal, regionaal of 

plaatselijk belang. 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is 

een onderdeel van de Stichting Prins Bernhard 

Cultuurfonds. De provinciale afdeling heeft 

eigen speerpunten voor honorering. 

 Cultuur. Prins Bernhard Cultuurfonds 

Limburg 

T.a.v. het secretariaat 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 

Tel: 043 3897004 

Fax: 043 3618575 

E-mail: lb@cultuurfonds.nl 

Internet: 

www.prinsbernhardcultuurfon

ds.nl/limburg  

 

23 Jantje Beton 

(her)inrichting 

speelplekken 

Per project kan de 

bijdrage maximaal € 5.000 

bedragen. De betreffende 

gemeente dient het 

project in financiële en 

materiële zin te 

ondersteunen. Richtlijn 

daarbij is dat die ten 

minste gelijk is aan de 

bijdrage van Jantje Beton. 

Elke lokale organisatie 

kan een aanvraag 

indienen mits het project 

het vrije buiten spelen 

stimuleert en de 

voorziening vrij 

toegankelijk is.  

Binnen deze bijdrageregeling gaat het om de 

realisering van nieuwe speelplekken in de 

buurt, of het verbeteren, vernieuwen van 

bestaande speelplekken en -mogelijkheden. 

 

Goed om te weten: basisscholen in Nederland 

hebben het hele jaar door de mogelijkheid geld 

op te halen voor het vergroten van het 

buitenspeelplezier op en rondom het 

schoolplein, via deelname aan de Jantje Beton 

Loterij. 

 

 

 

 Openbare 

speelplekken in de 

wijk. 

Jantje Beton 

Kaap Hoorndreef 40 

3563 AE Utrecht 

Postbus 85233 

3508 AE Utrecht 

Tel: 030 2447000 

Fax: 030 2444857 

E-mail: info@jantjebeton.nl 

Internet: www.jantjebeton.nl 

 

mailto:lb@cultuurfonds.nl
http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/limburg
http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/limburg
mailto:info@jantjebeton.nl
http://www.jantjebeton.nl/
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Innovatie 

24 Voucherregeling 

BIHTS (Building 

Integrated High 

Tech Systems) 

De voucherregeling kent drie 

typen vouchers: 

 

BASIS voucher 

De BASIS voucher heeft een 

waarde van € 10.000 bij een 

subsidiepercentage van 100%.  

 

PLUS voucher 

De PLUS voucher heeft een 

waarde van € 50.000 bij een 

subsidiepercentage van 50%. 

De cofinanciering door de 

aanvrager bedraagt ten minste 

50% van de subsidiabele 

kosten. MKB-bedrijven die tot 

de doelgroep behoren, kunnen 

een PLUS voucher aanvragen. 

 

X-PLUS voucher 

De X-PLUS voucher heeft een 

waarde van € 200.000 bij een 

subsidiepercentage van 50%. 

Tot de aanvragers 

behoren mkb-

ondernemingen. 

 

2016 kent de volgende 

openstellingen: 

 9 september; 

 11 november. 

De voucherregeling BIHTS heeft als doel het 

versterken van de economische structuur van 

de regio Parkstad Limburg op vlak van hightech 

systemen voor energie in de gebouwde 

omgeving, door: 

1. Het innoverend vermogen van het MKB in 

Parkstad Limburg te activeren en te 

versterken; 

2. De ontwikkeling van de 

kennisinfrastructuur BIHTS in Parkstad 

Limburg aan te jagen. 

 

De strategie van het innovatie-

aanjaaginstrument is valorisatie van kennis, en 

industrieel onderzoek en 

experimentele ontwikkeling op vlak van 

hightech systemen voor energie in de 

gebouwde omgeving, met als 

resultaat meer economische bedrijvigheid in 

Parkstad Limburg. Centrale uitgangspunt is dat 

de economische hefboom, als gevolg van de 

voucher, substantieel in de regio Parkstad 

Limburg landt. Innovatieprojecten die voor een 

 Innovatie 

gebouwde 

omgeving. 

Secretariaat Voucherregeling 

BIHTS 

Jan Campertstraat 7 

6416 SG Heerlen 

E-mail: bihts-voucher@liof.nl  

mailto:bihts-voucher@liof.nl
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De cofinanciering door de 

aanvrager en diens partner(s) 

bedraagt ten minste 50% van 

de subsidiabele kosten. 

Samenwerkingsverbanden van 

ten minste twee tot de 

doelgroep behorende MKB 

bedrijven kunnen een X-PLUS 

voucher aanvragen. 

voucher in aanmerking komen, moeten in 

voldoende mate bijdragen aan de realisatie van 

deze doelstellingen. 

 

25 LimburgMakers De hoogte van de bijdrage 

verschilt per instrument:  

 KennisCheque: 75-100% 

subsidie tot een max. van 

€ 6.500; 

 InnovatieHaalbaarheid: 35% 

subsidie tot een max. van 

€ 15.000; 

 InnovatieManager-subsidie: 

35% subsidie tot een max. 

van € 20.000; 

 InnovatieProject-subsidie: 

35 % subsidie tot een max. 

van € 70.000 per MKB; 

 PerformanceAdvies: 35% 

subsidie tot een max. van 

€ 5.000; 

 Innovatie Assistentie: 

momenteel tijdelijk gesloten. 

 

Tot de aanvragers 

behoren MKB-

ondernemingen in de 

maakindustrie. 

 

De regeling loopt tot 

september 2016 en 

daarbij horen de 

onderstaande deadlines: 

 KennisCheque: 

1 september 2016; 

 InnovatieHaalbaarheid: 

1 september 2016; 

 InnovatieManager-

subsidie: 

6 september 2016; 

 InnovatieProject-

subsidie: 

6 september 2016; 

 PerformanceAdvies: 

Via LimburgMakers krijgt het MKB een integraal 

stimulerings- en ondersteuningsprogramma 

aangeboden waarmee zij zich verder kan 

ontwikkelen en haar concurrentievermogen 

structureel kan verbeteren. Hiervoor is in totaal 

ruim € 9 miljoen beschikbaar ten behoeve 

van diverse bijeenkomsten en 

workshops en zes subsidie-instrumenten. 

 

 

 Innovatie 

maakindustrie. 

LimburgMakers 

Innovatoren 

Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo 

Tel: 077 3208108 

Fax: 077 3208100 

Internet: www.limburgmakers.nl  

http://www.limburgmakers.nl/


Subsidiematrix HEEMwonen - SUPERLOCAL / TRIAS B.V. 
 

29 

 

Nr. Subsidie-

programma 

Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

1 september 2016; 

 Innovatie Assistentie: 

momenteel gesloten. 

De subsidie-instrumenten zijn:  

 KennisCheque, voor het inkopen van specifieke kennis die nodig is voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten, diensten of technologieën; 

 InnovatieHaalbaarheid-subsidie, voor ondersteuning bij het laten uitvoeren van een technisch en/of commercieel haalbaarheidsonderzoek; 

 InnovatieManager-subsidie, biedt ondersteuning bij de inhuur van een hoog opgeleide nieuwe medewerker voor innovaties binnen het bedrijf; 

 InnovatieProject-subsidie, voor ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product, dienst of technologie; 

 PerformanceAdvies-subsidie, voor ondersteuning bij het laten uitvoeren en begeleiden van procesverbeteringen in bedrijfsprocessen of het vergroten van het organiserend vermogen van een 

onderneming;  

 Innovatie Assistentie een trainings- en ondersteuningstraject ter verduurzaming van het innovatievermogen en de innovatieprocessen binnen een onderneming door de onderneming te 

verbinden met de kennis van Universiteit Maastricht of Zuyd Hogeschool: momenteel gesloten. 

 

Daarnaast stimuleert LimburgMakers de samenwerking tussen MKB-ondernemingen onderling en tussen MKB-ondernemingen enerzijds en onderwijs- en onderzoeksinstellingen anderzijds. 

26 Limburg Business 

Development 

Fonds (LBDF) 

Het totale budget is vastgesteld 

op € 29.7 miljoen. De maximale 

bijdrage per project is 

€ 500.000. 

 

Het Ideeënfonds verschaft 

subsidies voor de toetsing van 

een pril idee op technologische 

en/of economische 

haalbaarheid (proof of 

principle). De subsidie bedraagt 

35% van de subsidiabele 

kosten en varieert van minimaal 

€ 15.000 tot maximaal 50.000.  

 

Tot de aanvragers 

behoren mkb-

ondernemingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

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 (LIOF).  

 

Ondersteuning is beschikbaar voor mkb-

ondernemingen met feitelijke vestiging in 

Limburg (fysiek en actief aanwezig) en actief in 

één van de Limburgse speerpuntsectoren 

 Innovatie. NV Industriebank LIOF (kantoor 

Maastricht)  

Boschstraat 76  

6211 AX Maastricht  

Tel: +31 (0)43 3280280 

Fax: +31 (0)43 3280200 

E-mail: aanvraag@lbdf.nl  

mailto:aanvraag@lbdf.nl
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Het Ontwikkelfonds biedt 

leningen voor de opwerking van 

een haalbaar idee naar een 

volwaardig businessconcept 

inclusief businessplan (proof of 

concept). De lening kan 

variëren van € 50.000 tot 

€ 250.000, tegen 

marktconforme rente 

(afhankelijk van het risicoprofiel 

en de zekerstelling) en af te 

lossen in minimaal één jaar en 

maximaal zes jaar.  

 

Het Seedfonds verstrekt 

aandelenkapitaal 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 

variëren van € 100.000 tot 

€ 500.000, te verstrekken. 

(Agrofood, Logistiek, High Tech Systems, 

Chemie & Materialen, Smart Services en Life 

Sciences of cross-overs tussen deze sectoren).  

Het LBDF dekt met een mix van financiële 

middelen elke fase in de ontwikkeling van idee 

naar markt. Hiervoor kent het LBDF drie 

deelfondsen: 

 Het Ideeënfonds; 

 Het Ontwikkelfonds; 

 Het Seedfonds. 

 

27 LIOF Industriebank 

NV Limburg 

Het participatiebedrag verschilt 

per project. LIOF zal slechts 

een minderheidsbelang nemen. 

Bij hoge bedragen wordt bij 

voorkeur deelgenomen in 

samenwerking met andere 

Tot de aanvragers 

behoren ondernemingen. 

 

Aanvragen kunnen 

doorlopend worden 

ingediend. 

Het doel van de NV Industriebank LIOF is 

Limburg economisch vooruit te helpen. Daartoe 

ondersteunt LIOF bedrijven op het gebied van 

innoveren, investeren en vestigen.  

 

 

 Innovatie. NV Industriebank LIOF 

Tel: 043 3280280 

Tel: 077 3208108 

E-mail: info@liof.nl. 
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(participatie) maatschappijen. 

 

De vier kerntaken van LIOF zijn: 

1. Investeringsbevordering/business 

development: het aantrekken van 

vestigingen van (buitenlandse) 

ondernemingen; 

2. Participatie: het risicodragend participeren 

in perspectiefvolle Limburgse bedrijven; 

3. Ontwikkeling/innovatie: het ontwikkelen 

van programma's en uitvoeren van 

projecten waarmee Limburgse bedrijven 

hun concurrentiekracht kunnen versterken; 

4. Bedrijventerreinen: het actief optreden bij 

de totstandkoming van 

grootschalige/bovenregionale 

bedrijventerreinen. 

Internet:  

 www.liof.nl; 

 www.limburgventures.com; 

 www.liofbedrijvencentra.nl; 

 www.hoogstarters.nl. 

28 WBSO (Wet 

bevordering Speur 

en 

Ontwikkelingswerk) 

Het budget is voor 2016 

vastgesteld op € 1.143 miljoen.  

 

De subsidiebijdrage en 

bovengrenzen voor 2016 zijn:  

 Het forfaitaire S&O uurloon 

is € 29; 

 Het forfaitaire bedrag voor 

kosten en uitgaven is 

€ 10 per uur tot een 

maximum van 1800 uren. 

 

Tot de aanvragers 

behoren bedrijven. 

 

Aanvragen kunnen 

gedurende het hele jaar 

worden ingediend. 

Het doel van de WBSO is het stimuleren van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het 

Nederlandse bedrijfsleven. Subsidiabel zijn de 

volgende activiteiten: 

 Ontwikkeling van technisch nieuwe 

producten, productieprocessen of 

programmatuur; 

 Technisch wetenschappelijk onderzoek. 

 

Bedrijven kunnen de financiële lasten van 

dergelijke R&D-projecten verlagen via een 

vermindering van de af te dragen loonbelasting 

en premie volksverzekeringen dan wel door een 

verhoging van de zelfstandigenaftrek via de 

 Innovatie Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland  

Tel: 088 0424242  

E-mail: wbso@rvo.nl 

Internet: www.rvo.nl/wbso  

http://www.liof.nl/
http://www.limburgventures.com/
http://www.liofbedrijvencentra.nl/
http://www.hoogstarters.nl/
http://www.rvo.nl/wbso
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inkomstenbelasting. 

29 MKB Innovatie-

stimulering 

Topsectoren (MIT) 

Er zijn voor de volgende 

activiteiten subsidie 

beschikbaar: 

 Kennisvoucher (40% - 

€ 3.750); 

 Haalbaarheidsstudie (40% - 

€ 50.000); 

 R&D- samenwerkingsproject 

(35% - € 200.000/€350.000 

per project); 

 Innovatie Prestatie 

Contracten (IPC) (30% - 

€ 25.00); 

 Inhuur hoogopgeleid 

personeel (50% - € 50.000); 

 Netwerkactiviteiten (€ 1.000); 

 Innovatiemakelaars (50% - 

€ 10.000). 

 

De topsectoren mogen zelf 

kiezen voor welke instrumenten 

ze per call geld beschikbaar 

willen stellen. 

 

Tot de aanvragers 

behoren MKB-

ondernemingen. 

 

De data zijn - onder 

voorbehoud van publicatie 

van de MIT-regeling, deze 

is voorzien voor half maart 

- als volgt: 

 Kennisvouchers 

Openstelling: 10 mei 

t/m 1 september 2016; 

 Innovatieadvies-

projecten 

Openstelling: 

10 mei t/m 

1 september 2016; 

 Haalbaarheids-

projecten 

Openstelling: 

10 mei t/m 

1 september 2016; 

 R&D-samenwerking 

Openstelling: 5 juli  

t/m 1 september 2016. 

Het is een tender. 

De afhandeling van de 

bovenste drie 

Om economisch en maatschappelijk tot de 

wereldwijde top te blijven behoren, richt de 

overheid zich op maatregelen voor alle 

bedrijven en op een aantal zogenaamde 

topsectoren. 

 

 Met investeringen wil het kabinet het 

verdienvermogen van deze topsectoren volop 

benutten en de Nederlandse concurrentiekracht 

en economie versterken. De topsectoren zijn: 

 

 Agri & Food; 

 Chemie & Energie inclusief Biobased; 

 Creatieve Industrie; 

 Hightech Systemen & Materialen en ICT; 

 Life Science & Health; 

 Logistiek; 

 Tuinbouw & Uitgangsmaterialen; 

 Water. 

 

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren (MIT) is bedoeld om het MKB 

actiever bij het topsectorenbeleid te betrekken. 

Met de MIT-regeling ondersteunt het ministerie 

van Economische Zaken MKB-ondernemers bij 

hun innovatieve activiteiten. 

 Innovatie. Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland  

Tel: 088 0424242 

E-mail: mit@rvo.nl  

Internet: www.rvo.nl/mit 

 

mailto:mit@rvo.nl
http://www.rvo.nl/mit
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instrumenten gebeurt in 

volgorde van 

binnenkomst. 

30 RAAK De hoogte van de bijdrage is 

maximaal 70% van de totale 

projectkosten, tot hoogstens 

€ 300.000 voor RAAK MKB, en 

Raak Publiek dan wel € 

700.000 voor RAAK PRO. 

 

In 2016 vinden de volgende 

openstellingen voor RAAK 

plaats:  

 Raak-PRO: één ronde, 

deadline intentieverklaring 

was 14 juni 2016. De ronde 

sluit op 15 november 2016; 

 Raak-MKB: twee rondes met 

de sluitingsdata 15 maart 

2016 en 6 oktober 2016. De 

nieuwe handleiding 

verschijnt rond 8 januari op 

de site; 

 Raak-Publiek: één ronde met 

als sluitingsdatum 28 juni 

2016. 

 

Tot de aanvragers 

behoren hbo-instellingen 

die namens een 

consortium een aanvraag 

indienen. Het consortium 

bestaat verder ten minste 

uit: 

 Regionale mkb-

ondernemers dan wel 

een vertegenwoordiger 

van het mkb zoals een 

intermediaire 

organisatie of 

brancheorganisatie 

(RAAK MKB); 

 Twee publieke 

instellingen of 

vertegenwoordigers 

van een koepel van 

instellingen (RAAK 

Publiek); 

 Kennisinstellingen en 

de beroepspraktijk 

zijnde regionale mkb-

bedrijven en publieke 

professionals (RAAK 

Het doel van de Regionale actie en aandacht 

voor kenniscirculatie (RAAK) is de 

kennisuitwisseling tussen hogescholen, het 

mkb, publieke en kennisinstellingen en 

buitenlandse partners te verbeteren en het 

innovatief vermogen van mkb-ondernemingen 

te bevorderen. 

 

Er is een bijdrage beschikbaar voor projecten 

op enigerlei gebied waarin kennisontwikkeling, 

innovatie en kenniscirculatie een rol spelen. Het 

project kan deel uitmaken van een groter 

(regionaal) innovatieprogramma.  

RAAK kent een aantal onderdelen: 

 RAAK MKB; 

 RAAK Publiek; 

 RAAK PRO (praktijkgericht onderzoek). 

 

 Praktijk gericht 

onderzoek. 

Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SIA 

Van Vollenhovenlaan 661 

Postbus 3021 

3502 GA Utrecht 

Tel: 030 6001380 

E-mail: 

secretariaat@regieorgaan-sia.nl 

Internet: 

www.regieorgaan-sia.nl 

 

Contactpersonen: 

 Stephanie Dijkstra: 

E-mail: 

stephanie.dijkstra@regieorgaa

n-sia.nl 

 

 Ignace Karthaus: 

E-mail: 

ignace.karthaus@regieorgaan-

sia.nl 
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PRO); 

 Vertegenwoordigers 

van het regionale mkb 

en/of publieke 

instellingen en een 

buitenlandse partij 

zijnde kennisinstelling, 

bedrijf of publieke 

instelling. 

31 KIEM-VANG De hoogte van de bijdrage is 

€ 20.000 per aanvraag. 

 

Tot de aanvragers 

behoren hbo-instellingen 

die namens een 

consortium een aanvraag 

indienen. 

 

Het is mogelijk om 

doorlopend een aanvraag 

in te dienen tot en met 

10 november 2016 of 

totdat het budget bereikt 

is. 

KIEM (Kennis Innovatie Mapping) heeft als doel 

het opzetten en stimuleren van 

samenwerkingsverbanden tussen 

kennisinstellingen en het mkb. Binnen een 

KIEM-aanvraag kunnen consortia (bestaande 

uit een onderzoeker van een kennisinstelling en 

minimaal twee mkb-ondernemingen) een 

samenwerkingsverband opzetten en onderzoek 

doen.  

 

Binnen de KIEM-aanvragen is het noodzakelijk 

de kennisvraag van een private (bedrijven) 

partijen eventueel aangevuld met publieke 

organisaties (gemeenten, waterschappen) 

nader te articuleren.  

Mogelijke uitkomsten van KIEM-projecten zijn 

bijvoorbeeld: gezamenlijke projectvoorstellen, 

bijeenkomsten, (business)modellen, 

demonstrator, prototype(n), werkwijze, proces, 

platform, instrumenten, etc. 

 Kennisvragen 

oppakken. 

NWO 

Postbus 93138  

2509 AC Den Haag  

Tel: +31 (0)70 3440640 

Fax +31 (0)70 3850971 

Algemeen e-mailadres: 

nwo@nwo.nl  

 

Dhr. ir. R. Bossert 

Tel: +31 (0)30 6001378 

E-mail: 

rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl  

mailto:nwo@nwo.nl
mailto:rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl
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32 NWO - 

Nederlandse 

Organisatie voor 

Wetenschappelijk 

Onderzoek 

NWO heeft een groot aantal 

financieringsinstrumenten. 

Subsidie wordt in het kader van 

deze instrumenten toegekend. 

De hoogte van de bijdrage is 

afhankelijk van het 

financieringsinstrument waarop 

de aanvraag betrekking heeft. 

Tot de aanvragers 

behoren instanties en 

personen die zich 

bezighouden met 

wetenschappelijk 

onderzoek.  

 

Aanvragen kunnen 

worden ingediend bij 

NWO na publicatie van 

een oproep voor 

projectideeën of een 

oproep voor 

vooraanmeldingen. 

Het doel van NWO is het stimuleren en 

financieren van onderzoek in alle denkbare 

wetenschapsrichtingen.  

 

De NWO heeft acht wetenschapsgebieden: 

 Aard- en levenswetenschappen; 

 Chemische wetenschappen; 

 Exacte wetenschappen; 

 Geesteswetenschappen; 

 Maatschappij- en gedragswetenschappen; 

 Medische wetenschappen (ZonMw); 

 Natuurkunde (deels via de stichting FOM; 

 Technische wetenschappen (ondergebracht 

bij Technologiestichting STW). 

 

De wetenschapsgebieden hebben een groot 

aantal financieringsinstrumenten, speciaal voor 

onderzoekers uit hun specifieke disciplines. De 

gebieden hebben ook echter gezamenlijke, 

interdisciplinaire financieringsinstrumenten. 

 Wetenschappelijk 

onderzoek 

NWO - Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk 

Onderzoek 

 

Gebouw Java: 

Laan van Nieuw 

Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

Gebouw Borneo: 

Anna van Saksenlaan 51 

2593 HW Den Haag 

Postbus 93138 

Tel: 070 3440640 

E-mail: nwo@nwo.nl 

33 OP EFRO Zuid-

Nederland 2014-

2020 

Een groot deel van het 

programmabudget is afkomstig 

uit het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling 

(EFRO), dat € 113 miljoen 

beschikbaar stelt. Samen met 

de cofinanciering van de 

provincies, het Rijk en de 

projectuitvoerders bedraagt de 

Tot de aanvragers 

behoren bedrijven (vooral 

het mkb) en 

kennisinstellingen in 

Zuid-Nederland die 

behoren tot de zeven 

(inter)nationale 

topclusters.  

 

Doel van de regeling is een bijdrage leveren 

aan de versterking van de economische en 

sociale samenhang door het ongedaan maken 

van de belangrijkste regionale 

onevenwichtigheden in de Europese Unie. 

Het programma van Zuid-Nederland is 

opgesteld door de provincies Noord-Brabant, 

Limburg en Zeeland in samenwerking met het 

Rijk. De basis voor het OPZuid is de Regionale 

 Ketensamen-

werking en 

proeftuinen om te 

komen tot o.a. 

nieuwe producten 

en diensten. 

Stimulus 

Programmamanagement  

Tel: 040 2370100  

E-mail: info@stimulus.nl 

Internet: www.op-zuid.nl  

http://www.op-zuid.nl/
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totale investeringsimpuls 

€ 321 miljoen. 

 

Gemeenten, 

waterschappen en 

intermediaire organisaties 

zoals ROM’s kunnen een 

ondersteunende rol 

vervullen, waarmee ook zij 

kunnen optreden als 

aanvrager. 

 

Het is nog niet bekend 

wanneer de regeling 

opnieuw wordt 

opengesteld. 

Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie 

(RIS3), waarin de doelstellingen van Europa 

zijn vertaald naar regionale maatschappelijke 

uitdagingen en focus is aangebracht op een 

aantal sterke sectoren met (internationale) 

concurrentiekracht: high tech systems, chemie, 

agrofood, maintenance, logistiek, biobased en 

lifesciences & health.  

 

Het OPZuid richt zich specifiek op verbetering 

van het regionale concurrentievermogen en de 

werkgelegenheid door middel van de 

speerpunten innovatiebevordering en de 

overgang naar een koolstofarme economie. 

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het 

innovatieve midden- en kleinbedrijf (mkb) in de 

benoemde topsectoren en hun relaties met 

kennisinstellingen en grote bedrijven. 

Het programma biedt subsidiemogelijkheden op de volgende subdoelstellingen: 

 Bevordering van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden; 

 Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs tussen de internationale topclusters onderling en tussen de internationale en de 

nationale topclusters. Dit geldt zeker ook voor het MKB, dat hiermee beter aan kan haken op de kennis die wordt ontwikkeld in onderzoeksprogramma’s en op onderzoekscapaciteit bij derden; 

 Stimulering van open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design; 

 Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen, door stimulering van onderwijsprogramma’s en –voorzieningen waarbij zowel bedrijfsleven als 

kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent; 

 Vernieuwing in technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie; 

 Slimme uitrol van nieuwe technieken in de gebouwde omgeving. 
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34 Horizon 2020 

Onderzoek en 

Innovatie 

Het budget van Horizon 2020 is 

€ 70 miljard voor de periode 

2014-2020. 

 

Tot de aanvragers 

behoren: 

 Iedere organisatie die 

actief is in onderzoek, 

technologische 

ontwikkeling en 

innovatie in 

internationaal verband; 

 Individuele 

onderzoekers. 

 

De Europese Commissie 

(EC) heeft de Horizon 

2020 werkprogramma’s 

voor 2016-2017 

gepubliceerd. De 

werkprogramma’s staan 

online op de EC website. 

Tevens is voor deze 

programmaperiode een 

wegwijzer gemaakt: 

http://www.rvo.nl/sites/def

ault/files/2015/12/Horizon-

Wegwijzer-Calls-2016-

2017.pdf  

 

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie (2014-2020) vormt het 

kader waarbinnen de Europese Unie (EU) 

onderzoeks- en innovatieactiviteiten 

ondersteunt. De algemene doelstelling van 

Horizon 2020 is het opbouwen van een 

samenleving en een wereldwijd 

toonaangevende economie in de gehele Unie, 

die gebaseerd zijn op kennis en innovatie, 

terwijl tegelijkertijd een bijdrage tot een 

duurzame economie wordt geleverd.  

 

Horizon 2020 biedt zowel kennisinstellingen, 

bedrijven als individuele wetenschappelijke 

onderzoekers de mogelijkheid op: 

 Financiering van een innovatief project; 

 Het aantrekken of behouden van 

onderzoekers; 

 Het versterken van hun internationale 

netwerk; 

 Het opdoen van nieuwe kennis en expertise. 

 

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers: 

 Excellente Kennisbasis; 

 Industrieel Leiderschap; 

 Maatschappelijke Uitdagingen. 

 

 

 

 Onderzoek en 

innovatie. 

DG Onderzoek en innovatie 

(RTD)  

SDME 2/2  

1049 Brussel 

België 

 

Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland  

Tel: 088 0424242 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Horizon-Wegwijzer-Calls-2016-2017.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Horizon-Wegwijzer-Calls-2016-2017.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Horizon-Wegwijzer-Calls-2016-2017.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Horizon-Wegwijzer-Calls-2016-2017.pdf
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35 Interreg V 2014-

2020 

 

Het programma subsidieert tot 

50% (NL-DL, VL-NL). Voor 

NWE bedraagt de EU bijdrage 

maximaal 60% en bij EUROPE 

is dit, afhankelijk van de 

rechtspersoonlijkheid van de 

organisatie, 75 of 85%. 

 

Budget: 

 Interreg Duitsland -  

Nederland: € 222 miljoen; 

 Interreg Vlaanderen – 

Nederland € 152 miljoen; 

 Interreg NWE: € 396 miljoen; 

 Interreg EUROPE: 

€ 360 miljoen: 

 

Tot de aanvragers 

behoren nationale, lokale 

en regionale overheden, 

publiekrechtelijke 

lichamen (zoals 

universiteiten en regionale 

ontwikkelings-

maatschappijen) en 

private non-profit 

organisaties. 

 

Per programma gelden 

verschillende werkwijzen 

voor oproepen 

(projectconcept 

aanleveren, aantal 

oproepen per jaar en 

doorlopend indienen). 

 

Interreg Nederland- 

Duitsland: doorlopend 

indienen 

 

Interreg Vlaanderen-

Nederland:  

 2 staps oproepen. 

1. projectconcept 

aanleveren en 2 na 

positief advies, definitief 

Het programma is o.a. gericht op: 

 De versterking van de innovatiekracht van 

het programmagebied en het leveren van 

een bijdrage aan het verminderen van de 

barrièrewerking van de Nederlands-Duitse 

grens; 

 Het realiseren van een duurzame 

sociaaleconomische ontwikkeling van de 

Vlaams-Nederlandse grensregio door middel 

van op uitvoering gerichte 

grensoverschrijdende initiatieven; 

 Het stimuleren van de transnationale 

samenwerking (o.g.v. innovatie koolstofarme 

economie en leefomgeving) tussen diverse 

partners (publiek en privaat) uit verschillende 

landen in Noordwest-Europa; 

 Het bevorderen van interregionale 

samenwerking door middel van het opstellen 

van gezamenlijke goede praktijken (best 

practices) of door ervaringsuitwisseling 

tussen de best scorende regio's en de 

ontwikkelende regio's om zo de regionale 

ontwikkeling te versterken (Interreg Europe). 

Thema’s Duitsland-Nederland: 

 Verhoging van de grensoverschrijdende 

innovatiekracht: 

o thematische doelstelling 1: Versterking 

van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie; 

 Grensover-

schrijdend 

samenwerken. 

Duitsland-Nederland 

Interreg Secretariaat 

Emmericher Strasse 24 

47533 Kleve – Duitsland 

Tel: 0049 028 21793029 

E-mail: info@deutschland-

nederland.eu 

Internet: 

https://www.deutschland-

nederland.eu/home/ 

 

Interreg Vlaanderen – Nederland 

Lange Lozanastraat 223 

B-2018 Antwerpen 

Tel: 0032 032406920 

E-mail: info@grensregio.eu 

 

Vanuit de provincie Nederlands 

Limburg 

Nermin Dizdarevic 

+32 03 2406932 

+31 06 55409877 

E-mail: 

nermin.dizdarevic@grensregio.eu  

 

Euregio Rijn Maas Noord 

Konrad-Zuse-Ring 6 

D-41179 Mönchengladbach, 

Duitsland  
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Nr. Subsidie-

programma 

Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

indienen. Eerst 

volgende oproep volgt 

in het najaar van 2016. 

Interreg NWE: 

 Call 2: Openstelling is 

voorbij; 

 Call 3: Deadline 

indienen: 

31 mei 2016. 

 

Interreg EUROPE: 

Call 2: 5 april t/m 

13 mei 2016. 

o thematische doelstelling 4: Steun voor de 

overgang naar een koolstofarme 

economie in alle bedrijfstakken. 

 Sociaal-culturele en territoriale cohesie:  

o thematische doelstelling 11: Vergroting 

van de institutionele capaciteit van 

overheidsinstanties en belanghebbenden 

en een doelmatig openbaar bestuur. 

 

Thema’s Vlaanderen-Nederland: 

 Versterking van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie; 

 Steun voor meer energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie; 

 Bescherming van het milieu en bevordering 

van efficiënte omgang met hulpbronnen; 

 Bevordering van werkgelegenheid en 

ondersteuning van arbeidsmobiliteit. 

 

Noordwest Europa programma: 

 Thema’s: innovatie, koolstofarme economie 

en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en 

materialen. 

Thema’s Interreg Europe: 

 Technologische ontwikkeling en innovatie; 

 Concurrentiekracht mkb; 

 Koolstofarme economie in stedelijke 

gebieden; 

 Bevorderen efficiënt gebruik van 

E-mail: 

info@euregio-rmn.de 

Internet: www.euregio-rmn.de 

Programmamanager  

Interreg V 

plv. Directeur Michael Reichartz 

Tel: 0049 0216 16985505 

E-mail: 

michael.reichartz@euregio-

rmn.de 

 

Interreg Europe Secretariat  

45 rue de Tournai  

59000 Lille – France  

Tel: 0033 328144100  

Fax:0033 328144109  

E-mail: info@interreg4c.eu 

Internet: 

www.interreg4c.eu/interreg-

europe 

 

RVO Noordwest Europa 

contactpersonen:  

Jacqueline Brouwer 

Tel: 088 6022664 

E-mail: 

jacqueline.brouwer@rvo.nl 
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Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

hulpbronnen. De heer Huismans 

Tel: 088 6022664 

E-mail: ge.huismans@rvo.nl 

36 LIFE Een project kan 60% subsidie 

krijgen, soms 75% als het bij 

natuurprojecten om prioritaire 

habitats of soorten gaat. 

 

Voor de totale periode 2014-

2020 is een bedrag van 

ongeveer € 3,5 miljard 

beschikbaar voor geheel 

Europa.  

 

Tot de aanvragers 

behoren rechtspersonen. 

 

Voor 2016 zijn 

verschillende 

openstellingen 

gepubliceerd en nieuwe 

openstellingen zijn 

afhankelijk van de 

subprogramma’s. 

LIFE is het programma van de EU voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het Europese 

natuur- en milieubeleid. 

 

LIFE bestaat uit twee onderdelen: 

1. Subprogramma LIFE Milieu: dit 

subprogramma heeft drie prioritaire 

gebieden, te weten:  

o milieu en efficiënt hulpbronnengebruik; 

o natuur en biodiversiteit (verbeteren 

natura 2000); 

o milieubeleid en -bestuur en informatie. 

2. Subprogramma LIFE Klimaatactie: dit 

subprogramma heeft drie prioritaire 

gebieden, te weten:  

o mitigatie van de klimaatverandering; 

o aanpassing aan de 

klimaatverandering; 

o klimaatgovernance en informatie. 

Projecten kunnen onder meer de vorm hebben 

van proefprojecten, demonstratieprojecten, 

projecten in verband met beste praktijken, 

geïntegreerde projecten, projecten voor 

technische bijstand, projecten inzake 

capaciteitsopbouw, voorbereidende projecten 

en informatie-, bewustmakings- en 

 Klimaatverande-

ring en 

biodiversiteit. 

Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland 

Tel: 088 0424242 

 

Internet: www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/life 
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Nr. Subsidie-

programma 

Bijdrage Aanvrager / Deadline Korte inhoud regeling / mogelijkheden Project(onderdelen) Contact 

verspreidingsprojecten. 

37 Urban Innovative 

Actions (UIA) 

Het totale budget is 

€ 371 miljoen. De eerste call 

heeft beschikking over 

€ 80 miljoen. 

 

De hoogte van de bijdrage is 

nog niet bekend. Het volgende 

is al bekend: 

 

Per project kunnen innovatieve 

oplossingen voor prangende 

stedelijke vraagstukken 

rekenen op een investering van 

maximaal € 5 miljoen. Het 

cofinancierings-percentage kan 

oplopen tot 80%. 

 

Kleine projecten (die minder 

dan € 1 miljoen aanvragen) 

maken echter iets minder kans 

om te worden geselecteerd, 

omdat het voor hen lastiger kan 

zijn om aan te tonen dat hun 

acties voldoende schaalgrootte 

hebben om zinvolle conclusies 

te kunnen opleveren.  

 

De subsidie wordt 

aangevraagd door: 

 Stedelijke autoriteiten 

van een plaatselijke 

administratieve eenheid 

die op basis van de 

urbanisatiegraad is 

definieert als 

agglomeratie, stad of 

voorstad, met ten 

minste 50.000 

inwoners; 

 Verenigingen of 

groeperingen van 

stedelijke autoriteiten 

van plaatselijke 

administratieve 

eenheden 

(stadsbestuur, 

(deel)gemeentebestuur, 

enz.) die op basis van 

urbanisatiegraad zijn 

definieert als 

agglomeratie, stad of 

voorstad, met in totaal 

ten minste 50.000 

inwoners; dit kunnen 

ook grens-

De EU Urban Agenda wil zich richten op een 

‘nieuw partnerschap tussen steden, regio’s, 

lidstaten en de EU. Prioriteit ligt op smart, 

duurzaam en inclusief. Hierbinnen is de 

aankondiging gedaan van een fonds van 

€ 371 miljoen voor Urban Innovative Actions, 

Europees fonds voor stadsinnovatie met 

voorbeeldfunctie.  

 

Aanpak Europese Commissie: 

 Focus op specifieke prioriteiten met concrete 

resultaten zoals smart cities, in het bijzonder 

als het gaat om de koolstofarme economie, 

klimaatbestendige steden en sociale inclusie; 

 Gebruikmakend van tools voor Betere 

Regelgeving, met versterkte stedelijke 

impact en grotere betrokkenheid van 

stakeholders; 

 Verbeterde 'urban intelligence', 

benchmarking en monitoring: meer specifiek 

het ontwikkelen van nieuwe data, en het 

voortzetten van het harmoniseren van 

bestaande bronnen van data en het 

toegankelijker maken ervan. 

 

Verder geldt voor projecten: 

 Het gaat hier specifiek om de 

voorbeeldfunctie. Om innovaties die ook voor 

 Stedelijke 

ontwikkeling 

Bâtiment Les Arcuriales 

45 rue de Tournai 6/D 

59000 Lille France 

Tel: 0033 361765934 

Internet: http://www.uia-

initiative.eu/en   

 

Contactpersonen: http://www.uia-

initiative.eu/en/about-us/meet-

team  

http://www.uia-initiative.eu/en
http://www.uia-initiative.eu/en
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team
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overschrijdende 

verenigingen of 

groeperingen, of 

verenigingen of 

groeperingen in 

verschillende regio’s 

en/of lidstaten zijn. 

 

Aanvragen konden 

worden ingediend tot en 

met 31 maart 2016 

(14:00). Het is nog 

onbekend wanneer de 

volgende call open gaat. 

 

 

 

andere steden of stedelijke gebieden 

interessant kunnen zijn om over te nemen; 

 De gehonoreerde projecten mogen maximaal 

3 jaar duren en een project moet in ieder 

geval betrekking hebben op 50.000 

inwoners. Samenwerking tussen meerdere 

steden of in een stedelijk gebied is daarbij 

toegestaan. 

 

 


