Subsidie Energieprojecten
Ondersteuning vanuit de Topsector energie
voor
onderzoek-,
ontwikkelingen
demonstratieprojecten in Nederland

De subsidieregeling Topsector energieprojecten ondersteunt onderzoek- en
ontwikkelingsprojecten die binnen één van de zeven thema’s van de
topsector energie vallen. Het type projecten dat wordt ondersteund zijn
combinaties van fundamenteel en industrieel onderzoek, experimentele
ontwikkeling, haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten.
De subsidieregeling Topsector energieprojecten
De topsector energie is één van de negen topsectoren in Nederland. Dit zijn gebieden waar
Nederland wereldwijd een sterke positie inneemt. Om deze positie te versterken subsidieert de
overheid projecten die bijdragen aan deze doelstelling. Binnen een topsector zijn zogeheten
topconsortia voor kennis en innovatie (TKIs) aangesteld met elk een eigen focusgebied. Projecten
die zich focussen op één van deze zeven thema’s komen in aanmerking voor subsidie.
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Subsidie
De subsidiehoogte varieert naar gelang het projecttype en thema. De topsector energie heeft vier
typen projecten gedefinieerd die van toepassing zijn op alle thema’s, en waarvoor subsidie is te
verkrijgen:
 fundamenteel onderzoek,
 industrieel onderzoek,
 experimentele ontwikkeling en
 demonstratieprojecten.
Eveneens is het mogelijk subsidie te krijgen voor een systeemintegratieproject waarbij het project
bestaat uit een combinatie van bovenstaande onderzoeken.

Demonstratie Energie Innovatie
De Demonstratie energie-innovatie (DEI) subsidie is niet aan een specifieke TKI gebonden en aan
te vragen door innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie
zitten. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te
verwezenlijken. De subsidie bedraagt 25% tot 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum
van € 4 miljoen per project.

Overzicht
Tot de subsidiabele kosten kunnen alle direct toerekenbare onderzoeks- en ontwikkelingskosten
worden gerekend. Dit zijn enerzijds loonkosten, maar ook kosten voor machines, apparatuur,
materialen en hulpmiddelen. De TKI zijn weer opgedeeld in verschillende tenders met specifieke
voorwoorden. Het overzicht geeft de globale subsidiemogelijkheden weer.
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*Hierin kan onderscheid worden gemaakt tussen early adaptor, pilot en joint industry projects.
N.B. Er kan een extra toeslag verkregen worden door MKB-deelnemers oplopend tot 20%

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn de volgende:
 Op enkele uitzonderingen na is voor de meeste projecten een samenwerking vereist van
bedrijven onderling en/of met kennisinstellingen of overheden.
 Het project kan niet volledig worden uitbesteed, omdat inhuur van derden niet telt als
daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
 De subsidieontvanger moet in Nederland zijn gevestigd. Een buitenlandse deelnemer mag
deelnemen aan het project, maar kan geen subsidie krijgen. Kosten van buitenlandse
partijen, die als derden optreden, zijn wel subsidiabel.
 Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Er mogen ook
geen financiële verplichtingen zijn aangegaan voor aanvang, desondanks deze nog niet
betaald zijn.
 Projecten moeten uiterlijk zes maanden na de beschikking beginnen.
 Bij meerdere tenders staat als voorwaarde dat een onderzoeksorganisatie ten minste 10%
van de subsidiabele projectkosten draagt.

Wij komen graag langs om kennis te maken en te vertellen hoe onze dienstverlening tot
toegevoegde waarde kan leiden voor uw onderneming.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
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Senior Manager, R&D and Government Incentives
Deloitte Belastingadviseurs B.V.
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