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EU nieuws

Opnieuw recordjaar voor Erasmus+: € 2,6 miljard geïnvesteerd
De Europese Commissie heeft het jaarverslag 2017 over Erasmus+ uitgebracht.
Daaruit blijkt dat meer mensen dan ooit tevoren deelnemen en dat het aantal gesteunde projecten is
blijven toenemen. Tegelijkertijd wordt het programma inclusiever en internationaler.

Records
In 2017 investeerde de EU een recordbedrag van € 2,6 miljard in het programma, een stijging van 13%
ten opzichte van 2016. Met de € 2,6 miljard werd aan bijna 800.000 mensen steun verleend voor studies,
opleiding of vrijwilligerswerk in het buitenland; dat is een recordaantal en een stijging van 10% ten
opzichte van 2016.
Het
programma
financierde
ook
samenwerkingsprojecten
tussen
onderwijsinstellingen,
jongerenorganisaties en ondernemingen. In totaal hebben 84.700 organisaties aan 22.400 projecten
deelgenomen. Dankzij het programma konden meer dan 400.000 studenten, stagiairs en
personeelsleden uit het hoger onderwijs tijdens het academiejaar 2016-2017 enige tijd in het buitenland
studeren, opleiding volgen of les geven.

Niet alleen hoger onderwijs
Uit het jaarverslag blijkt volgens de Commissie ook dat Erasmus+ veel meer is dan een programma voor
universiteitsstudenten en -personeel. Ook in 2017 namen cursisten en personeelsleden uit de
beroepsopleiding (160.000), jongeren en jeugdwerkers (158.000), en personeel uit het
volwassenenonderwijs (6400) deel aan het programma. Voorts namen ook leerkrachten en
schoolpersoneel (47.000) en hun leerlingen (110.000) deel aan samenwerkingsprojecten.
Naast de jaarlijkse Europese week van de sport heeft het programma 162 sportprojecten gefinancierd
van 930 organisaties, waaronder tien sportevenementen zonder winstoogmerk.
Kijk voor meer informatie op:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-601_nl.htm

Over het programma
Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ is
het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2014-2020. Het programma
richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Oproep voor actiesubsidies Europa voor de burger
Vanuit het Programma Europa voor de burger is de oproep voor actiesubsidies 2019 gepubliceerd.
De oproep met identificatiecode EACEA-51/2018 heeft betrekking op de volgende onderdelen van het
programma:
1.
2.

Europees gedenken: Europese herdenkingsprojecten;
Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie: stedenbanden, netwerken tussen steden
en maatschappelijke projecten.

De voorwaarden verschillen per onderdeel, maar voorstellen kunnen sowieso alleen worden ingediend
door overheden en instellingen zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid. De hoogte van de
bijdrage varieert per activiteit.
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In totaal is € 17,2 miljoen te verdelen (€ 4 miljoen voor Europese herdenkingsprojecten, € 4,8 miljoen voor
stedenbanden, € 4,7 miljoen voor netwerken tussen steden en € 3,7 miljoen voor maatschappelijke
projecten.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 februari 2019 (Europese herdenkingsprojecten en
stedenbanden), 1 maart 2019 (netwerken tussen steden) en 1 september 2019 (stedenbanden,
netwerken tussen steden en maatschappelijke projecten).
Kijk voor meer informatie op:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Over het programma
Het doel van het Programma Europa voor de burger is bijdragen aan het inzicht van de burgers in de
Europese Unie, haar geschiedenis en haar diversiteit, het bevorderen van het Europese burgerschap én
het verbeteren van de omstandigheden voor democratische en burgerparticipatie op het niveau van
de Unie.

Onderwerpen vijfde oproep Urban Innovative Actions bekend
De Europese Commissie heeft bekendgemaakt welke onderwerpen zijn geselecteerd voor de in de herfst
van 2019 te starten vijfde oproep voor het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).
De vier geselecteerde onderwerpen zijn:






Luchtkwaliteit;
Circulaire economie;
Demografische verandering;
Cultuur en cultureel erfgoed.

Deze onderwerpen worden nu verder uitgewerkt. De volledige beschrijvingen van de onderwerpen zullen
in april 2019 worden bekendgemaakt op de UIA-website.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/topics-uia-5th-call-proposals-revealed

Over het initiatief
Het initiatief Urban Innovative Actions is gericht op het vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen
voor vraagstukken die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die relevant zijn voor
de hele Europese Unie (EU).
Het UIA-initiatief – dat wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
– is vooral bedoeld om steden de ruimte en middelen te bieden om gedurfde en onconventionele
ideeën voor de aanpak van onderling samenhangende uitdagingen uit te proberen. Door te
experimenteren zal blijken hoe deze oplossingen in de complexe werkelijkheid uitwerken. Subsidie is
beschikbaar voor steden of groepen van steden met ten minste 50.000 inwoners. Te ondersteunen
projecten moeten:



Zich richten op één van de onderwerpen die binnen een oproep tot het indienen van voorstellen
worden opengesteld;





Innovatief en van goede kwaliteit zijn;
In overleg met belangrijke stakeholders worden opgezet en uitgevoerd; en
Resultaatgericht en overdraagbaar zijn.
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De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 5 miljoen per
project. Aanvragen kunnen na de opening van een oproep tot het indienen van voorstellen worden
ingediend bij het programmasecretariaat. De vierde oproep staat overigens nog open tot en met 31
januari 2019.

Eurostars-programma weer geopend voor registratie
Na registratie ontvangt men een e-mail met login-informatie, waarmee men toegang krijgt tot een
afgeschermd deel van de Eurostars-website waar onder meer het aanvraagformulier te vinden is. De
deadline voor het indienen van aanvragen tijdens deze aanvraagronde van het programma is 28
februari 2019 (20.00 uur).
Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door de
ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door
mkb-bedrijven. Het programma, waaraan 36 landen deelnemen, bundelt de nationale programma's ter
ondersteuning van het O&O uitvoerende mkb, zodat de beschikbare gelden beter en efficiënter kunnen
worden ingezet. In aanmerking voor ondersteuning komen door mkb-bedrijven geleide internationale
O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en
grote bedrijven.
De projecten moeten ook marktgeoriënteerde O&O-activiteiten omvatten, gericht op commerciële
resultaten op de korte en middellange termijn. De te ondersteunen mkb-bedrijven moeten minimaal 10%
van hun jaaromzet investeren in O&O.
Projecten worden ondersteund met behulp van de nationale programma's ter ondersteuning van het
O&O uitvoerende mkb, zodat de hoogte van de bijdrage en de subsidiabele kosten variëren per land.
In Nederland wordt de ondersteuning verstrekt op basis van de regeling Eurostarsprojecten
(EUROSTARSNL).
Aanvragen kunnen met behulp van het online aanvraagsysteem worden ingediend bij het EUREKAsecretariaat. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door technische experts en vervolgens
gerangschikt door een onafhankelijk evaluatiepanel.
Zie voor meer informatie: https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding

Oproep Joint Tecnology Initiative brandstofcellen waterstof 2
Doel van het initiatief is het stimuleren van de ontwikkeling van brandstofcellen en de productie van
waterstof.
Aan de nu gepubliceerde oproep met identificatiecode H2020-JTI-FCH-2019-1 is een budget van € 80,8
miljoen verbonden.
De oproep staat tot en met 23 april 2019 open voor voorstellen en verwante activiteiten onder het
werkplan voor 2019 van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2. Meer
specifiek gaat het om de volgende onderwerpen:






FCH-01-1-2019: Demonstrating the blueprint for a zero-emission logistics ecosystem;



FCH-01-5-2019: Underground storage HRS;

FCH-01-2-2019: Scaling up and demonstration of a multi-MW Fuel Cell system for shipping;
FCH-01-3-2019: Cyber-physical platform for hybrid Fuel Cell systems;
FCH-01-4-2019: Towards a better understanding of charge, mass and heat transports in new
generation PEMFC MEA for automotive applications;
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FCH-02-1-2019: Combined electrolyser-HRS and Power-to-Gas system;



FCH-02-3-2019: Continuous supply of green or low carbon H2 and CHP via Solid Oxide Cell based
Polygeneration;




FCH-02-4-2019: New Anion Exchange Membrane Electrolysers;




FCH-02-6-2019: New materials, architectures and manufacturing processes for Solid Oxide Cells;



FCH-02-8-2019: Enhancement of durability and reliability of stationary PEM and SOFC systems by
implementation and integration of advanced diagnostic and control tools;






FCH-03-1-2019: H2 Valley;

FCH-02-2-2019: Multi megawatt high-temperature electrolyser for valorisation as energy vector in
energy intensive industry;

FCH-02-5-2019: Systematic validation of the ability to inject hydrogen at various admixture level
into high-pressure gas networks in operational conditions;
FCH-02-7-2019: Development of highly efficient and flexible mini CHP fuel cell system based on
HTPEMFCs;

FCH-04-1-2019: Training of Responders;
FCH-04-2-2019: Refueling Protocols for Medium and Heavy-Duty Vehicles;
FCH-04-3-2019: Hydrogen admixtures in natural gas domestic and commercial end uses.

Zie voor meer informatie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch2019-1.html

Shift2Rail lanceert nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen (16 jan)
Het Joint Technology Initiative (JTI) Shift2Rail (zie ETPJTI) heeft een nieuwe oproep tot het indienen van
voorstellen gelanceerd.
Het JTI Shift2Rail is een publiek-private samenwerking van de Europese spoorsector en de Europese
Commissie. Het JTI richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en milieuvriendelijker technologie voor het
spoorvervoer. Hiermee moet het spoorvervoer aantrekkelijker worden voor passagiers en goederen.
De nu gelanceerde oproep met identificatiecode H2020-S2RJU-2019 staat tot en met 18 juni 2019 open
voor voorstellen met betrekking tot de volgende deelonderwerpen:




S2R-CFM-CCA-01-2019: Integrated mobility management (I2M), Energy and Noise & Vibration;



S2R-CFM-IP2-01-2019: Completion of activities for enhanced automation systems (including
Freight ATO GoA4), train integrity, object controller (IP2 and IP5);







S2R-CFM-IP3-01-2019: Intelligent asset management finalisation;



S2R-OC-IP1-02-2019: Tools, methodologies and technological development of next generation of
Running Gear;



S2R-OC-IP1-03-2019: Support to the development of technical demonstrators for the next
generation of brake systems;

S2R-CFM-IP1-01-2019: Development of new technological concepts towards the next generation
of rolling stock, applied to major subsystems such as Car body, Running Gear, Brakes, Doors,
Modular interiors and HVAC;

S2R-CFM-IP5-01-2019: Smart, data-based assets and efficient rail freight operation;
S2R-CFM-IPX-CCA-01-2019: S2R System Architecture and Conceptual Data Model;
S2R-OC-CCA-01-2019: Noise & Vibration;
S2R-OC-IP1-01-2019: Advanced Car body shells for railways and light material and innovative
doors and train modularity;
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S2R-OC-IP2-01-2019: Demonstrator development for the use of Formal Methods in railway
environment and Support to implementation of CSIRT to the railway sector;







S2R-OC-IP2-02-2019: Support to development of demonstrator platform for Traffic Management;




S2R-OC-IPX-01-2019: Artificial Intelligence (A.I.) for the railway sector;

S2R-OC-IP3-01-2019: Future traction power supply for railways and public transport;
S2R-OC-IP4-01-2019: Complementary Travel Expert Services;
S2R-OC-IP5-01-2019: Condition-based and preventive maintenance for locomotive bogie;
S2R-OC-IP5-02-2019: Advanced obstacle detection and track intrusion system for autonomous
freight train;
S2R-OC-IPX-02-2019: Breaking language barriers.

Zie voor meer informatie:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju2019.html
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Rijksnieuws

Afgewezen RIF-aanvragen mogen in de herkansing
Er is een wijziging van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 gepubliceerd. Het
overgangsrecht voor aanvragers die eenmaal zijn afgewezen op grond van de Regeling regionaal
investeringsfonds mbo (RIF) wordt verruimd.
Op grond van het overgangsrecht, zoals dat nu luidt, worden aanvragers die in de laatste
aanvraagronde van de vorige regeling zijn afgewezen door overschrijding van het subsidieplafond, of
omdat voor één van de beoordelingscriteria een onvoldoende is behaald, in de gelegenheid gesteld
nog éénmaal een aanvraag in te dienen. Deze nieuwe aanvraag moet uiteraard voldoen aan de
Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 en de daarin beschreven beoordelingscriteria.

Over de regeling
Het doel van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 is het beschikbaar stellen van geld
ten behoeve van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel
hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te
verbeteren.

Subsidie energiebesparing eigen huis: stand van zaken op 28 januari
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een vernieuwd budgetoverzicht gepubliceerd
voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH).
Het budget van de regeling voor aanvragen van eigenaar-bewoners is al een tijd uitgeput. Vereniging
van Eigenaren (VvE's) kunnen echter nog wel aanvragen indienen voor het voor hen beschikbare
aparte budget.
Het vernieuwde budgetoverzicht betreft de stand van zaken op 28 januari 2019 en ziet er als volgt uit:
Aantal aanvragers Subsidie aangevraagd Beschikbaar subsidiebudget Aantal verstrekt Subsidie verstrekt
VvE 258

€ 6.785.259

€ 12 miljoen

226

€ 4.054.101

VvE* 113

€ 277.591

€ 2 miljoen

95

€ 178.351

*Dit zijn de aanvragen voor energieadvies, MJOP en procesbegeleiding door VvE's.
Het overzicht met de stand van zaken is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieenergiebesparing-eigen-huis

Miljoeneninvesteringen in Nederlandse wetenschap aangekondigd
Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal flinke investeringen
in de Nederlandse wetenschap aangekondigd.
Het gaat om € 108 miljoen voor vernieuwende projecten binnen de Nationale Wetenschapsagenda
(NWA), € 30 miljoen voor de Nederlandse deelname aan internationaal sterrenkundig onderzoek, € 55
miljoen voor strategische onderzoekssamenwerking via sectorplannen (jaarlijks € 70 miljoen vanaf 2020)
en € 5 miljoen voor meer diversiteit in de wetenschap.

Visie, ambities en beleid
De investeringen zijn bekendgemaakt in de Kamerbrief 'Nieuwsgierig en betrokken – de waarde van
wetenschap'. In de brief schetst de minister haar visie, ambities en beleid op het gebied van wetenschap
voor de komende vier jaar.
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Het versterken van de mondiaal toonaangevende positie van het Nederlandse onderzoek is één van de
drie ambities die Van Engelshoven heeft voor de wetenschap. Verder wil de minister de band tussen
wetenschap en de samenleving verstevigen. Tot slot vindt de minister het belangrijk dat Nederland
aantrekkelijk blijft voor wetenschappelijk talent, waarbij ze inzet op meer diversiteit en een bredere
waardering voor onderzoekers. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in het organiseren van een nieuwe prijs
die de schijnwerpers zet op uitmuntend onderwijs, in navolging van prijzen voor onderzoek en voor
impact.

Jaarlijks € 250 miljoen
De in de brief aangekondigde investeringen vloeien voort uit het regeerakkoord waarin is aangekondigd
dat het kabinet jaarlijks € 250 miljoen in wetenschap en onderzoek investeert. Daarboven wordt eenmalig
€ 100 miljoen uitgetrokken voor onderzoeksinfrastructuur.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/28/miljoeneninvestering-in-wetenschap
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/01/reactie-nwo-op-wetenschapsbrief-ocw.html

en

Hoger subsidiepercentage en meer budget voor onderhoud monumenten
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling instandhouding
monumenten gewijzigd.
Het doel van de regeling is het financieel ondersteunen van eigenaren van Rijksmonumenten bij de
instandhouding. Op basis van de regeling kan aan de eigenaar van een Rijksmonument of zelfstandig
onderdeel voor een periode van zes kalenderjaren subsidie worden verstrekt voor het normale
onderhoud van dat Rijksmonument of zelfstandig onderdeel. Ook professionele organisaties voor
monumentenbehoud (dit kunnen zowel privaatrechtelijke rechtspersonen als kerkgenootschappen zijn)
kunnen worden aangemerkt als eigenaar. Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart
worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De wijziging betreft een verhoging van het subsidiepercentage (van 50% naar 60%) en een verhoging
van de subsidieplafonds voor groene monumenten (van € 5 miljoen naar € 8 miljoen) en voor overige
rijksmonumenten (van € 45,02 miljoen naar € 54,02 miljoen). Het subsidieplafond voor archeologische
monumenten is niet verhoogd, omdat het beschikbare budget in de afgelopen jaren niet volledig is
gebruikt. Een verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 60% kan voor de archeologische
Rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen, aldus OCW.

Fonds Podiumkunsten wijzigt regeling voor urban projecten
Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK) heeft een wijziging van de Deelregeling programma
urban projecten Fonds Podiumkunsten gepubliceerd.
Door de wijziging hoeven aanvragers niet per se meer via een matchmaker aan te vragen, maar kunnen
zij ook rechtstreeks een aanvraag indienen. Het doel van het programma urban projecten is het
stimuleren van initiatieven op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur. Het programma is gericht
op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om hiphop en breakdance,
maar om een veel breder scala van cultuurvormen.
In aanmerking voor ondersteuning komen collectief opererende groepen artiesten. De bijdrage is een
tegemoetkoming in de investering van tijd, materialen en diensten van derden en kan gebruikt worden
voor kosten die verband houden met de ontwikkeling van nieuw werk. De hoogte van deze bijdrage
wordt per geval bepaald. Jaarlijks is een budget van € 600.000 beschikbaar.
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Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Fonds Podiumkunsten en worden afgehandeld
op volgorde van indiening.

DEI-subsidie wordt uitgebreid en ingezet op CO2-reductie
Er komen ingrijpende veranderingen aan binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie
(DEI), onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten.
Zo gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voorstellen voortaan op volgorde van
binnenkomst behandelen. En verder gaat het criterium CO2-reductie een belangrijkere rol spelen en
komen er nieuwe thema's. De binnenkort te wijzigen regeling gaat naar verwachting in februari open, zo
meldt RVO.

Accent op CO2-reductie
De DEI was voorheen bedoeld als etalage van energie-innovaties. Nederlandse bedrijven konden hun
technologieën demonstreren met export als oogmerk. Vanaf 2019 verschuift het accent naar de doelen
van het Klimaatakkoord. Vooral de bijdrage aan CO2-reductie is van belang. Daarnaast zijn innovaties
welkom rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap.
Belangrijk bij de beoordeling is de slagingskans van de innovatie in de markt en maatschappij.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Een andere belangrijke verandering is de aanvraagprocedure. De DEI heeft geen tenders meer.
Bedrijven kunnen het hele jaar door hun aanvragen indienen volgens het principe 'wie het eerst komt,
het eerst maalt'. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Voordeel is dat bedrijven kunnen indienen wanneer het hen uitkomt, tot het budget is uitgeput.

Klimaatakkoord
Vanuit het Klimaatakkoord reserveert het kabinet extra geld in zogeheten klimaatenveloppen. Een deel
van dat geld is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Om één loket te creëren voor deze
projecten
krijgt
het
budget
van
het
Klimaatakkoord
een
plek
binnen
de
DEI.

Voorlopige planning
RVO meldt de volgende, voorlopige planning voor de gewijzigde DEI:








1 februari 2019: publicatie in de Staatscourant;
Vanaf 4 februari 2019: aanvragen mogelijk;
April 2019: opening aanvragen voor aardgasloze projecten;
13 augustus 2019, 17.00 uur: sluiting aanvragen voor aardgasloze projecten;
24 september 2019, 17.00 uur: sluiting aanvragen kortlopende projecten;
31 december 2019, 17.00 uur: sluiting overige aanvragen.

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/dei-subsidie-breidt-uit-en-zet-op-co%E2%82%82-reductie

SDE+ in 2019
Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de vormgeving van de
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2019.
Ook komend jaar wil de minister de regeling twee keer openstellen (tijdens een voorjaars- en een
najaarsronde). Het budget per ronde bedraagt € 5 miljard, zodat er in totaal € 10 miljard beschikbaar
komt. Die € 10 miljard is € 2 miljard minder dan de afgelopen jaren. Wiebes komt met deze verlaging
omdat hij meer concurrentie wil tussen subsidiabele projecten.
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Bovendien verwacht hij dat door schaalvergroting en technische ontwikkelingen de kostprijs van
hernieuwbare energie (met name van zon en wind) verder zal dalen. Er is daardoor bij gelijkblijvende of
stijgende energieprijzen minder subsidie nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.
Net als in voorgaande jaren gaat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit
hernieuwbare bronnen. De voorjaarsronde gaat open van 12 maart tot en met 4 april 2019. In de eerste
week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh
indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de
fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh en € 0,13/kWh.
Kijk voor meer informatie – inclusief de wijzigingen voor de diverse technieken – in de Kamerbrief, te
vinden
op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-overstimulering-duurzame-energieproductie-sde-2019

Verbreding SDE+
Het jaar 2019 is overigens het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt
de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling
beperkt zich dan niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.
Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/5-miljard-voor-sde-voorjaar-2019

DKTI-Transport naar verwachting begin 2019 weer open
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de Subsidieregeling Demonstratie
Klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI) naar verwachting begin 2019 voor een tweede
keer zal worden opengesteld.
Met behulp van de regeling kan men subsidie krijgen voor transportoplossingen met lage of geen CO2uitstoot. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te
versnellen. De regeling is er voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele
organisaties.
Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport

Eerste aanvraagronde
De eerste aanvraagronde heeft opengestaan van 18 oktober tot en met 21 december 2017. Op basis
van deze ronde zijn in totaal 33 projecten van start gegaan.
Kijk voor meer informatie over de gehonoreerde projecten op: https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/dkti-transport/dkti-transport-2017

Eerste tender 2019 voor RAAK-mkb geopend
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de eerste tender voor
2019 voor RAAK-mkb geopend.
RAAK-mkb is onderdeel van de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie en bevordert
de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. Het doel van de regeling is het bevorderen van
kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. In totaal is er voor
deze ronde een budget van € 3,6 miljoen beschikbaar.
De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. De maximaal aan te vragen
subsidie is € 300.000 per project. De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten
minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen.
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De cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind plaatsvinden. De duur van het project is maximaal 24
maanden. Het project moet worden gestart tussen 1 september 2019 en 1 december 2019.
Aanvragen kunnen tot en met 5 maart 2019 (14.00 uur) worden ingediend via ISAAC, het digitale
aanvraagsysteem van NWO.
Voor meer informatie zie: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-mkb

Plafond 2019 voor versterken omgevingsveiligheid BRZO-sector
Voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is in totaal € 1,8 miljoen beschikbaar.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende
versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met
gevaarlijke stoffen. BRZO staat voor Besluit risico's zware ongevallen 2015. Aanvragen kunnen alleen
worden
ingediend
door
aanvragers
die
optreden
als
penvoerder
van
een
branchesamenwerkingsverband,
een
clustersamenwerkingsverband
of
een
ketensamenwerkingsverband.
Een
onderzoeksorganisatie
kan
deel
uitmaken
van
het
samenwerkingsverband. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van projecten die betrekking
hebben op één of meer van de volgende thema's:





Veiligheidscultuur;
Ketenverantwoordelijkheid;
Veilige bedrijventerreinen en veilige clusters.

De subsidie bedraagt, afhankelijk van het type subsidieontvanger en het thema waarop het project is
gericht, maximaal 15% tot maximaal 70% van de subsidiabele kosten. In alle gevallen is de subsidie
maximaal € 500.000.

Plafond 2019 voor Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Het subsidieplafond voor 2019 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is vastgesteld op €
22.390.000.
Ook de hoogte van de subsidie voor de voorbereiding van, begeleiding van en toezicht op de uitvoering
van geluidwerende maatregelen (de zogenaamde voorbereidingssubsidie) is verhoogd. Om de subsidie
weer beter aan te laten sluiten bij het huidige prijsniveau zijn de bedragen met gemiddeld 10% verhoogd.
Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het beperken van de geluidsbelasting
vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en
geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere
geluidsgevoelige gebouwen.

€ 10 miljoen subsidie voor nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten
De nu gehonoreerde projecten zijn gekozen uit zo'n 130 ingediende aanvragen voor de tweede
subsidieronde van het programma. Vanuit de eerste subsidieronde – in de zomer van 2018 – werden 41
projecten gefinancierd.
In de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken
en te ontwikkelen tijdens een periode waarin ze zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de
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samenleving. Bij de nieuwe projecten kunnen jongeren hun talenten inzetten op terreinen als media,
cultuur en musea, onderwijs, techniek en ICT, zorg en klimaat, duurzaamheid en circulaire economie.
In de projecten wordt in de praktijk gekeken wat werkt en wat niet werkt. Op basis van de ervaringen
wordt medio 2019 bepaald hoe de maatschappelijke diensttijd definitief vorm krijgt.
Zie
ook:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/18/34-nieuwe-maatschappelijkediensttijdprojecten-van-start

Kabinet zet volgende stap op weg naar oprichting Invest-NL
Het kabinet heeft vrijdag het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL ingediend bij de Tweede
Kamer. Daarmee zet het kabinet een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen waar
voor Nederland nieuwe kansen liggen.
Invest-NL gaat vernieuwende en veelbelovende bedrijven ondersteunen die moeilijk aan financiering
komen. Het gaat om de ondersteuning van bedrijven en projecten met maatschappelijke impact. De
Nederlandse financieringsinstelling zal allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op de thema's
van het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren, waaronder de energietransitie, landbouw,
gezondheid en veiligheid. Daarnaast richt Invest-NL zich op het midden- en kleinbedrijf (mkb) en start-ups
en scale-ups die kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen.
Invest-NL kan putten uit een investeringskapitaal van € 2,5 miljard. Een deel hiervan is bestemd voor de
ondersteuning van export en buitenlandse investeringen. Hiervoor wordt een aparte instelling opgericht
in samenwerking met ontwikkelingsbank FMO. Het kabinet zal dit vastleggen in een separaat
wetsvoorstel.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/18/nieuwe-stap-op-weg-naar-oprichtinginvest-nl

Nieuw fonds op komst voor het saneren van asbestdaken
Het nieuwe fonds gaat de inmiddels vervallen Subsidieregeling verwijderen asbestdaken opvolgen.
Mede met behulp van die regeling is de hoeveelheid opgeruimde asbestdaken de afgelopen vijf jaar
ruim verdubbeld. De regeling met een budget van € 75 miljoen heeft daarmee goed gewerkt, zo schrijft
de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Momenteel resteert er in Nederland nog zo'n 80
miljoen vierkante meter dak met asbest. Na 2024 is zo'n dak verboden. Voor een verdere versnelling van
sanering bereiden het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), de provincies, gemeenten, banken en de
Rijksoverheid dus een nieuw fonds voor.
Bij het fonds moeten zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen. Het fonds gaat zich wel specifiek
richten op minder draagkrachtige eigenaren, waarbij gewerkt kan worden met trekkingsrechten. Dit
betekent dat op basis van het aantal vierkante meters asbest dak in een provincie aanspraak gemaakt
kan worden op het fonds.

Het fonds moet ook in de mogelijkheid kunnen voorzien om lokale beleidsprioriteiten aan te brengen,
bijvoorbeeld verduurzaming of sloop in combinatie met asbestdakensanering. Het fonds moet in ieder
geval nog in 2019 in de lucht zijn, aldus Van Veldhoven.
Kijk voor meer informatie op:
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/19/opgeruimde-asbestdaken-in-vijf-jaarverdubbeld en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/18/stand-van-zakenasbestdakensanering

NWO-oproep ‘Human Capital: Leren in Learning Communities’
Binnen deze oproep kunnen senior onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en
andere onderzoeksinstellingen, in een consortium met daarin ook praktijkpartners uit de
installatiebranche en het onderwijs, financiering aanvragen om onderzoek te doen naar leren in learning
communities in het kader van Human Capital. Voor de oproep is een budget van € 2.375.000
beschikbaar.
De oproep roept op tot onderzoek (binnen specifieke en concrete Learning Communities) naar de
vragen:




Hoe kunnen mensen een leven lang leren, ontwikkelen en zich aanpassen?



Kan kennis hierover effectief worden teruggezet naar een effectievere, meer adaptieve en
innovatieve leer-werkinrichting?

Welke (cognitieve, emotionele, sociale) mechanismen en welke contextuele factoren spelen
hierbij welke rol?

Uitsluitend onderzoek in de technische installatiebranche kan worden gefinancierd. Mbo-hbo onderwijs
moet hierbij worden betrokken én de leer-werkverbanden moeten in ruime mate karakteristieken
vertonen die overeenstemmen met Learning Communities. Aanvragen kunnen worden ingediend door
consortia bestaande uit minimaal één universitaire onderzoeksgroep, één lectoraat (hbo) en één
opleidingsinstelling (mbo en/of hbo). Verder moeten ook één of meerdere installatiebedrijven betrokken
zijn bij het consortium. HRM verbonden aan de deelnemende bedrijven (of bedrijf) moet met een
herkenbare rol participeren in het consortium.
Per aanvraag kan financiering worden aangevraagd tussen de € 400.000 en € 500.000. Van de totale
projectkosten moet 20% in de vorm van cofinanciering worden toegezegd. Deze cofinanciering is voor
minimaal de helft in cash en kan dus voor een deel ook uit in-kind bijdragen bestaan. Het hbo-deel
praktijkgericht onderzoek (van hogescholen) is minimaal 10% van de totale projectbegroting en nooit
meer dan 30% van de totale begroting. Ieder projectvoorstel moet daarnaast minimaal € 20.000 in het
projectbudget opnemen voor kennisbenutting. Voor kennisbenutting kunnen ook in-kind bijdragen
worden opgenomen. De maximale looptijd van een project is vijf jaar.
Vooraanmeldingen kunnen tot en met 7 mei 2019, 14.00 uur worden ingediend via ISAAC.
Zie voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/humancapital-leren-in-learning-communities/human-capital-leren-in-learning-communities.html

Eerste DHI-tender 2019 opent op 15 januari 2019
Het eerste tenderronde van 2019 voor de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies
en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opent op 15 januari 2019
Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt. De DHI-tenderrondes
duren meestal zes weken. Het beschikbare budget voor de eerste tenderronde van 2019 is € 4 miljoen
voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor overige landen.
Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi
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Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen
dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een
export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of
technologie toepasbaar is.
De DHI-regeling is primair gericht op het Nederlandse mkb. Indien er sprake is van één aanvrager, dan
dient deze een Nederlandse mkb-onderneming te zijn. Indien er sprake is van een
samenwerkingsverband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor subsidie,
zover dit binnen dat samenwerkingsverband noodzakelijk is voor het mkb waarmee zij samenwerken én
als in die samenwerking het accent op het mkb ligt.
Subsidie
kan
worden
verleend
investeringsvoorbereidingsstudies:

voor

demonstratieprojecten,

haalbaarheidsstudies

en



Een demonstratieproject betreft het demonstreren van Nederlandse technologie (met name
kapitaalgoederen) in een doelland in een reële praktijksituatie;



Een haalbaarheidsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een door een
buitenlandse potentiële afnemer te nemen investeringsbesluit en waarmee wordt bepaald of
het technisch en/of commercieel haalbaar is een concrete investering in het doelland uit te
voeren. Het is mogelijk om in één studie twee investeringen voor twee potentiële afnemers te
onderzoeken;



Een investeringsvoorbereidingsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een
Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland die de intentie heeft om te
investeren in het buitenland. Met investeren wordt bedoeld dat in het doelland een nieuwe
productie- of dienstenfaciliteit wordt neergezet of een bestaande productie- of dienstfaciliteit
wordt uitgebreid. De investering dient logischerwijze voort te vloeien uit de huidige activiteiten,
core business en strategie van de Nederlandse onderneming. Een kleine proefproductie kan
onderdeel uitmaken van het project indien de situatie dat noodzakelijk maakt.

Projecten moeten betrekking hebben op activiteiten in niet meer dan één land, tenzij het effectiever of
doelmatiger is dat projecten zich richten op meerdere landen. De subsidiabele kosten van een project
moeten minimaal € 50.000 bedragen.
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum
van:





€ 200.000 voor demonstratieprojecten;
€ 100.000 voor haalbaarheidsstudies; en
€ 100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies.

Aanvragen voor 2019 kunnen van 15 januari tot en met 31 december 2019 worden ingediend bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quick
scan worden ingediend.

Nieuwe bedrijfsovernamefonds jonge boeren in de maak
Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de oprichting van een
bedrijfsovername jonge boeren.
Concreet wordt er een Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in het leven geroepen
waardoor het voor financiers aantrekkelijker wordt leningen te verstrekken aan jonge boeren die een
bedrijf starten of overnemen en willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling. Het is de
bedoeling dat de nieuwe garantieregeling drempelverlagend werkt voor financiers, omdat het Rijk
garant staat.
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Het kabinet stelt in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor de oprichting van het fonds. Van dit bedrag
wordt € 11 miljoen bestemd voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het proces van
overname.
Om in aanmerking te komen voor de regeling zal het investeringsplan worden getoetst aan één van de
criteria uit de toekomstvisie Waardevol en Verbonden die in september 2018 is gepresenteerd. Deze
criteria zijn: ‘het sluiten van kringlopen’, ‘het versterken van de sociaal economische positie van de boer
in de keten’, ‘de klimaatopgave’, ‘ecosystemen’, ‘vitaliteit van het platteland’, ‘dierenwelzijn’ en
‘waardering voor voedsel’.

Energiebespaarfonds komt met nieuwe financieringsproducten
Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) een aantal nieuwe financieringsproducten ontwikkeld.
BZK heeft hier € 40 miljoen voor beschikbaar gesteld, waarmee de omvang van het NEF groeit naar
€ 600 miljoen. Met de uitbreiding van het NEF is het nu mogelijk voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's)
om leningen met een looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een
Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

Leningen aan VvE's met langere looptijd
VvE's kunnen nu dus een lening met een looptijd van 30 jaar afsluiten. Dit is een aanvulling op de huidige
lening met een looptijd van 10 of 15 jaar.
De lening met een looptijd van 30 jaar is beschikbaar voor VvE's die vergaande
verduurzamingsmaatregelen treffen in hun woningen. De aflossing wordt gespreid over een langere
periode, waardoor de maandlasten dalen. Dat moet grotere investeringen voor VvE's aantrekkelijker
maken.

Aardgasvrij maken van nieuwbouwwoningen
De Energiebespaarlening komt dus ook beschikbaar voor het aardgasvrij maken van nog niet
opgeleverde woningen. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting zijn ontworpen
en
gekocht,
maar
die
de
koper
alsnog
aardgasvrij
wil
laten
opleveren.
Particulieren die voor 1 september 2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning hebben gekocht, kunnen
de kosten van de maatregelen financieren met een Energiebespaarlening.

Over het Nationaal Energiebespaarfonds
Het NEF bestaat deze maand vijf jaar en heeft in die periode voor € 247 miljoen aan leningen verstrekt.
Daarnaast is er nog voor meer dan € 100 miljoen aan aanvragen in behandeling. In 2018 is voor ruim €
113 miljoen aan leningen verstrekt (evenveel als in 2016 en 2017 samen).
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het NEF.

Conceptmeldingen RVV Verduurzaming kunnen worden klaargezet
De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming oftewel de RVV Verduurzaming gaat vanaf
1 februari 2019 open voor het melden van investeringen voor het verduurzamen van sociale
huurwoningen.
Conceptmeldingen kunnen nu echter al worden klaargezet in het eLoket van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Met het klaarzetten van een conceptmelding wordt het daadwerkelijk
aanmelden en verzenden van een melding op of na 1 februari gemakkelijker.
RVO verwacht het eerste kwartaal veel meldingen voor de nieuwe regeling. Bij overschrijding van het
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beschikbare budget kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besluiten om,
vanaf de eerste dag van elk kwartaal, de regeling te sluiten. De eerste mogelijkheid hiervoor is dus 1 april
2019.
Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rvv-verduurzaming-voor-verhuurders-open-vanaf-1-februari2019

Over de regeling
Het doel van de RVV Verduurzaming is het stimuleren van het verduurzamen van sociale huurwoningen,
bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door de energieprestaties van woningen met
minimaal drie stappen te verbeteren. In aanmerking komen corporaties of verhuurders die
verhuurderheffing betalen en die in het bezit zijn van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de
liberalisatiegrens (sociale huurwoningen).
Te verduurzamen woningen moeten energetisch worden verbeterd met ten minste drie stappen in de
Energie-Index, en mogen een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40 (energieprestatie-indicator B of
hoger). Bovendien moet er een minimale investering per woning worden gedaan, die afhankelijk van het
aantal Energie-Index-stappen (EI-stappen) varieert van € 7500 tot € 25.000. De bijdrage oftewel de
heffingsvermindering per woning is afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen en varieert van
€ 3000 tot € 10.000 per woning.

NWO-oproep voor maatschappelijk verantwoorde blockchain-innovaties
NWO heeft de oproep 'Fundamental knowledge for responsible blockchain innovations' gepubliceerd.
Op basis van deze oproep kunnen multidisciplinaire consortia financiering aanvragen voor coherent
onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde blockchain-innovaties, zoals omschreven
in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda.
Een te ondersteunen consortium moet naast de hoofdaanvrager (een onderzoeker bij een Nederlandse
universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut) uit ten minste twee medeaanvragers bestaan,
waarbij er multidisciplinariteit blijkt uit de onderzoeksinbreng vanuit zowel een bèta- (of technisch) als
alfa- of gammaperspectief. Verder bestaat het consortium uit ten minste één private partij, maar
deelname van meerdere private en/of (semi-)publieke partijen wordt aangemoedigd.
De NWO-bijdrage is minimaal 50% en maximaal 80% van de programmakosten. De bijdrage kan worden
gebruikt voor personele kosten, materiële kosten, samenwerking met internationale partners en/of kosten
voor kennisoverdracht en internationalisering. Het te verdelen budget bedraagt € 1,5 miljoen. Van dit
budget is € 650.000 beschikbaar tot juli 2022 en de rest tot vijf jaar na honorering.
De sluitingsdatum voor verplichte "Expressions of Interest" is 28 februari 2019, 14:00 uur. De sluitingsdatum
voor aanvragen is 9 april 2019, 14:00 uur.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/fundamental-knowledge-forresponsible-blockchain-innovations/fundamental-knowledge-for-responsible-blockchaininnovations.html
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Nieuwe Stimuleringsregeling E-health Thuis vanaf 1 maart open
Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de binnenkort te publiceren
Stimuleringsregeling E-health Thuis.
De regeling is bestemd voor initiatieven ter opschaling en borging van het gebruik van bestaande ehealth toepassingen, die ouderen en andere mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen
helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te blijven wonen.
Het kan bij e-health toepassingen bijvoorbeeld gaan om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen,
wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt,
leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te
houden hoe het met zijn naaste gaat.
Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers
van ondersteuning en zorg een subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag moet betrekking hebben op
activiteiten die samenhangen met de aanschaf en het gebruik van de e-health toepassing, zoals het
trainen van cliënten en professionals, het maken van een business case en het aanpassen van
werkprocessen.
Er wordt subsidie verstrekt voor een deel van de kosten, aanvragers betalen een substantieel deel van
de kosten die zij maken zelf. De SET richt zich niet op e-health die vooral gericht is op de verplaatsing van
ziekenhuiszorg naar huis of op de uitwisseling van (medische) gegevens.
De nieuwe regeling wordt vanaf 1 maart 2019 opengesteld voor het indienen van aanvragen. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SET uit, in samenwerking met ZonMw. De
regeling wordt voor het einde van januari in de Staatscourant gepubliceerd. Gedurende de looptijd van
de SET (tot 1 januari 2022), is er in totaal dus € 90 miljoen beschikbaar, waarmee ongeveer 280 initiatieven
ondersteund kunnen worden.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/17/90-miljoen-voor-inzet-technologie-bijzorg-thuis
en
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/17/kamerbrief-overstimuleringsregeling-e-health-thuis-set

Stand van zaken subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt
voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.
Per 28 januari 2019 is er voor ongeveer € 40 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2019 is in totaal € 87
miljoen beschikbaar.
Zie ook: https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van
sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen,
waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

EIA aangepast voor 2019: aftrek naar 45%, Energielijst verbreed
De Energie-investeringsaftrek (EIA), die fiscaal voordeel biedt aan ondernemers die investeren in
energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, is aangepast voor 2019.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt het EIA-aftrekpercentage verlaagd van 54,5% naar 45%.
Tegelijkertijd wordt de Energielijst met de in aanmerking komende bedrijfsmiddelen verbreed.
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Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/energie-investeringsaftrek-breidt-uit-metenergietransitie

SIDN fonds weer op zoek naar innovatieve internetprojecten
Het betreft een open oproep op alle drie de doelstellingen van het SIDN fonds. Verder blijven projecten
die zich bezighouden met Responsible AI (het jaarthema van 2018) ook welkom. De oproep zal lopen
van 28 januari tot en met 12 maart 2019. In aanmerking voor subsidie komen individuen, ondernemers,
organisaties of onderzoekers met een idee of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van het
SIDN fonds. Het SIDN fonds biedt binnen deze oproep twee aanvraagmogelijkheden:



Pioniers - vernieuwende ideeën met lef. Projecten in de idee-fase, gericht op de uitwerking van
een veelbelovend idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. De hoogte van de
subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per project;



Potentials - aantoonbare maatschappelijke potentie en duurzame impact. Projecten met
aantoonbare potentie, gesteund door een proof of concept. Doorontwikkeling en opschaling
van een kansrijk, werkend concept of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk)
onderzoek naar een bruikbare toepassing, met potentie op duurzame doorontwikkeling van het
project. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 75.000 per project.

Het doel van het SIDN fonds is een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en
maatschappelijke waarde van het internet en zo een extra impuls geven aan de welvaart en het welzijn
in Nederland.
Zie voor meer informatie: https://www.sidnfonds.nl/aanvragen/internetprojecten

Nieuwe aanmeldingsperiode voor de SVDJ Accelerator van start (28 jan)
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft een nieuwe aanmeldingsperiode geopend voor
de SVDJ Accelerator. Met de Accelerator stimuleert het fonds goede ideeën om de journalistiek te
vernieuwen.
De Accelerator biedt financiële steun en coaching voor experimenten die achterhalen of een bepaald
probleem daadwerkelijk leeft bij gebruikers, journalisten of nieuwsorganisaties. Het gaat daarbij om
experimenten die bewijzen of een oplossing werkt en hoe die oplossing verder moet worden ontwikkeld.
Deelnemen kan als zelfstandig team of vanuit een bestaande (media)organisatie.
In totaal is € 800.000 subsidie beschikbaar om de experimenten te financieren. Teams kunnen per
zogeheten sprint die ze maken subsidie aanvragen. De subsidie wordt per geval bepaald, maar is wel
enkel bedoeld voor externe kosten zoals het inhuren van een developer voor het bouwen van een
prototype, of het financieren van een advertentiecampagne op social media om een test onder
gebruikers uit te voeren.
Aanmelden voor deelname aan de SVDJ Accelerator 2019 kan van 28 januari tot en met 10 maart 2019.
Kijk voor meer informatie ook op: https://www.svdj.nl/accelerator-2019/
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Provincie Noord Brabant nieuws

Noord-Brabant steunt geluidsisolatie woningen langs provinciale wegen
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant
gepubliceerd.
Met deze nieuwe regeling wil de provincie eigenaren van woningen die langs provinciale wegen zijn
gelegen, stimuleren tot het treffen van maatregelen die het geluidsniveau binnen hun woningen
reduceren. Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar van een woning dan wel een
samenwerkingsverband van eigenaren van een woning. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten
gericht op het stimuleren van woningeigenaren om geluidsisolatie maatregelen te treffen aan woningen
gelegen langs een provinciale weg:





Met een geluidsbelasting op de gevel tussen de 60 en 65 dB vanwege een provinciale weg;
Met een geluidsbelasting op de gevel tussen de 65 en 70 dB vanwege een provinciale weg;
Met een geluidsbelasting op de gevel boven de 70 dB vanwege een provinciale weg.

De subsidie bedraagt:



25% van het lumpsumbedrag conform bijlage 1 en maximaal € 2300 per woning, voor woningen
met een geluidsbelasting op de gevel tussen de 60 en 65 dB;



50% van het lumpsumbedrag conform bijlage 1 en maximaal € 5500 per woning, voor woningen
met een geluidsbelasting op de gevel tussen de 65 en 70 dB;



100% van het lumpsumbedrag conform bijlage 1 en maximaal € 11.500 per woning, voor
woningen met een geluidsbelasting op de gevel boven de 70 dB.

Aanvragen kunnen van 1 maart 2019 tot en met 19 december 2020 worden ingediend bij de provincie
Noord-Brabant. Voor deze periode is in totaal € 300.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op
volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Wijziging Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft een wijziging van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant
gepubliceerd,
Ten eerste is de aanvraagperiode voor de paragraaf 'Schoolpleinen van de toekomst' verlengd.
Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 13 december 2022 (was 16 december 2019). Ook
het subsidieplafond is verhoogd naar € 3,5 miljoen (was € 1,4 miljoen).
Verder is de paragraaf 'Buurtnatuur en buurtwater' aangepast. De activiteit 'vergroten van
waterbewustzijn' komt niet langer in aanmerking voor subsidie. Een nieuwe subsidiabele activiteit is 'het
gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal drie eigenaren'. De subsidie voor deze nieuwe
activiteit bedraagt 60% van de subsidiabele kosten:



Tot een maximum van € 5000, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken minder
dan 200 m2 bedraagt;



Tot een maximum van € 10.000, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken meer
dan 200 m2 bedraagt.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant is het stimuleren van buurtcultuurprojecten
die de leefbaarheid in buurten versterken.
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Noord-Brabant verbreedt ondersteuning voor transitie veehouderij
De provincie Noord-Brabant meldt dat zij de mogelijkheden voor de veehouderij om te verduurzamen
gaat verbreden. Dit door de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant aan te passen.
De subsidie voor emissiemetingen en voor boeren die de nieuwste innovaties willen toepassen, de
zogenaamde first movers, komt een jaar langer beschikbaar. Voor de Verordening natuurbescherming
komen twee nieuwe stalsystemen voor melkvee beschikbaar en wordt weidegang meer gestimuleerd.
De subsidie voor dierenwelzijn is verbeterd voor leghennenhouders. De provincie verwacht dit jaar
nieuwe stalsystemen voor andere diercategorieën.

Weidegang
De provincie wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn
voor het milieu en de leefomgeving. Stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken hebben de
voorkeur omdat daarmee het klimaat in de stal zelf ook verbetert, dit is gunstig voor de dieren, boer en
de omgeving. Vanwege strengere milieueisen, die vanaf 2022 gaan gelden, en een breed pakket aan
ondersteunende maatregelen, vinden er momenteel veel innovaties plaats in de veehouderij. Recent
zijn twee nieuwe stalsystemen voor melkvee opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Deze
voldoen aan het beleid van de provincie en komen voor first movers-subsidie in aanmerking. De
Verordening natuurbescherming stimuleert met deze aanpassing weidegang bij melkveebedrijven. Door
weidegang neemt de ammoniakemissie af.

Nieuwe stalsystemen
De verwachting is dat er dit jaar meer nieuwe stalsystemen zullen volgen. Hiermee komen er steeds meer
alternatieven beschikbaar voor boeren om aan de milieueisen te voldoen. Dat is van groot belang
omdat veehouders eind 2019 hun vergunningaanvraag voor verbeteringen aan stallen moeten indienen.
De provincie vraagt het Rijk de procedures te verkorten en de frequentie van toelating van nieuwe
stalsystemen te verhogen. Zo kunnen nieuwe innovaties sneller hun weg vinden naar de markt.
Zie
ook:
verlengd

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/januari/ondersteuning-transitie-veehouderij-
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