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EU nieuws
Nieuwe editie European Capital of Innovation Award van start
De Europese Commissie heeft de European Capital of Innovation Award 2019 geopend voor
aanmeldingen.
De titel van Europese Innovatiehoofdstad (oftewel iCapital) is bestemd voor de stad die het meest bereid
is te experimenteren met nieuwe en innovatieve burgergedreven initiatieven, en zich daarbij bewijst als
testlocatie voor potentiële oplossingen voor relevante maatschappelijke uitdagingen.
De prijsvraag vindt plaats binnen het Horizon 2020-onderdeel Europa in een veranderende wereld inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen (HORIZONMU6). Aan de prijsvraag is de
identificatiecode H2020-European-i-Capital-Prize-2019 verbonden. In aanmerking komen steden uit EUlidstaten of uit landen die aangesloten zijn bij het Horizon 2020-programma. Het moet gaan om steden
met meer dan 100.000 inwoners.
De uiterste termijn voor het indienen van kandidaturen is 6 juni 2019, 17.00 uur. Een onafhankelijk panel
van deskundigen zal vervolgens de winnende stad kiezen, die een hoofdprijs van € 1 miljoen tegemoet
kan zien om haar inspanningen op innovatiegebied verder op te voeren. Naast de hoofdprijs zijn er prijzen
van € 100.000 voor de vijf runners-up.
Kijk voor meer informatie op:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/h2020-european-i-capital-prize-2019 en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

Interreg-project CrossRoads2 opnieuw opengesteld
Het Vlaams-Nederlandse Interreg-project CrossRoads2 heeft extra EFRO-middelen toegewezen
gekregen en gaat daardoor opnieuw open voor zowel innovatieprojecten als haalbaarheidsstudies.
De nieuwe openstelling voor innovatieprojecten vindt plaats van 15 februari tot en met 29 maart 2019,
17.00 uur. Het gaat om een tender waarbij de projecten met elkaar worden vergeleken. Het totale
budget is € 2.150.000, met een maximaal subsidiebedrag van € 135.000 per project.
De nieuwe openstelling voor haalbaarheidsstudies loopt van 15 februari tot en met 29 november 2019,
17.00 uur. Hier gaat het om 'first come, first serve'. Het te verdelen budget bedraagt € 240.000, met een
maximaal subsidiebedrag van € 10.000 per project.
Kijk voor meer informatie op: https://www.stimulus.nl/nieuwe-openstelling-project-crossroads2-dooraanwezigheid-extra-budget-grensoverschrijdende-innovatieprojecten/

Over het project
Het project CrossRoads2 heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking
rond kansrijke innovatieprojecten tussen mkb'ers in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, NoordBrabant en Zeeland).
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Nieuwe subsidieronde Active & Assisted Living Programme geopend
Er is een nieuwe subsidieronde geopend voor het Active & Assisted Living Programme (AAL 2). De
'challenge' van de subsidieronde van 2019 is 'Sustainable Smart Solutions for Ageing well'.
De call staat open voor innovatieve, transnationale én multidsciplinaire samenwerkingsprojecten gericht
op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ict-oplossingen voor ouderen en hun
omgeving. Naast deze 'traditionele' AAL-projecten biedt de call de mogelijkheid om ook 'kleine'
samenwerkingsprojecten in te dienen, gericht op onder andere het exploreren van nieuwe ideeën en
concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.
De 'traditionele' samenwerkingsprojecten hebben een looptijd van 18 tot 36 maanden en kunnen
maximaal € 2,5 miljoen ondersteuning ontvangen. De 'kleine' samenwerkingsprojecten hebben een
looptijd van zes tot negen maanden en kunnen ten hoogste € 300.000 steun tegemoet zien. Wel geldt
voor deze categorie een minder complexe administratieve verantwoording.
Beide soorten samenwerkingsprojecten moeten worden uitgevoerd door consortia bestaande uit
minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie verschillende AAL-landen, waar onder een
gebruikersorganisatie en een bedrijf.
In totaal is voor de oproep een budget van € 27.725.400 te verdelen, waarvan € 1,35 miljoen is
bijgedragen door Nederland. Sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 24 mei 2019, 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op: http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/ en
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programmadetail/active-and-assisted-living-aal2/t/subsidierondes-4/

Over het programma
Doel van het programma is de ontwikkeling van innovatieve, op ict gebaseerde oplossingen voor
ouderen en hun omgeving. Het gaat om producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren
en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van
lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Oproep voor EIB-toernooi gericht op stimuleren sociale innovaties
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor
de achtste editie van het 'Social Innovation Tournament'.
Dit toernooi stimuleert innovatieve ideeën en beloont initiatieven met sociale impact en impact op het
milieu. Dit kunnen projecten zijn op allerlei gebieden, variërend van onderwijs, gezondheidszorg en het
scheppen van banen, tot nieuwe technologieën, systemen en processen.
In totaal zijn er dit jaar vier prijzen beschikbaar: twee in de categorie Algemeen, en twee in de categorie
Uitzonderlijke Prestaties, voor projecten die gericht zijn op duurzame consumptie en duurzame productie
(inclusief de circulaire economie). Winnende projecten in beide categorieën worden beloond met een
1e en 2e prijs van respectievelijk € 50.000 en € 20.000.
Degenen die willen meedingen naar de prijzen kunnen hun voorstellen tot en met 7 maart 2019 (23:59
uur) indienen bij het EIB-Instituut.
Kijk voor meer informatie op:
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/ en
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.039.01.0020.01.NLD&toc=OJ:C:2019:039:TOC
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Rijksnieuws
€ 2 miljoen voor technisch vmbo op voortgezet speciaal onderwijs
Het voorgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor technisch vmbo
Van de € 100 miljoen die het kabinet jaarlijks extra uittrekt voor technisch vmbo, gaat € 2 miljoen dit jaar
naar het vso. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen.
Het vso is een aparte schoolsoort en krijgt daarom niet automatisch geld dat voor het reguliere voortgezet
onderwijs bedoeld is. Omdat dit geld bedoeld is om techniekonderwijs in het vmbo te stimuleren, gaat er
dus € 2 miljoen naar het technisch vmbo op het vso voor 2018 en 2019. Voor de basis- en
kaderberoepsgerichte leerwegen binnen het vso gaat het om € 1.325 per techniek-leerling in 2018 en €
2.650 per techniek-leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Deze bedragen zijn gelijk
aan de bedragen die reguliere vmbo-scholen ontvangen. Vanaf 1 april 2019 kunnen vso-scholen het
geld aanvragen.
De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag
vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen
geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor
vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend
techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een
dreigend docententekort.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/25/twee-miljoen-euro-voor-technisch-vmbo-opvoortgezet-speciaal-onderwijs

Wiebes wil DEI+ aanpassen voor meerjarige projecten binnen elk thema
Minister Wiebes (EZK) wil de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) zo snel mogelijk
aanpassen om binnen alle thema's van de regeling meerjarige projecten mogelijk te maken.
Dat heeft de minister laten weten in antwoord op een vraag uit de Tweede Kamer. De vraag van de
Kamerleden Van der Lee (GroenLinks) en Stoffer (SGP) was of bedrijven niet meer tijd kunnen krijgen voor
de besteding van DEI+-subsidie voor projecten binnen de thema's CO2-reductie industrie, Aardgasloze
woningen, wijken en gebouwen, Flexibilisering van het elektriciteitssysteem dan wel Ruimtelijke inpassing
grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.
Nu geldt in de regeling namelijk als voorwaarde dat partijen die meer dan € 125.000 subsidie vragen voor
projecten binnen deze thema's hun projecten ook al in 2019 moeten realiseren. Partijen die minder dan
€ 125.000 subsidie vragen voor soortgelijke projecten, krijgen na de vaststelling van de subsidie een jaar
de tijd om hun projecten te realiseren. Dit betekent volgens de Kamerleden dat bedrijven – of ze nou
meer of minder dan € 125.000 subsidie vragen – te weinig tijd hebben om het projectgeld te besteden
en daarom projecten dreigen uit te stellen.
Wiebes laat in zijn antwoord weten dat de vereiste snelle besteding van de subsidie is verbonden aan de
extra middelen die ingezet worden voor klimaat en energie-innovatie vanuit de klimaatenvelop 2019. De
klimaatenvelop-middelen voor 2020 en verder staan nog niet op de EZK-begroting en zijn daardoor nog
niet meerjarig beschikbaar.
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Het risico dat de tijd om DEI+-subsidie te besteden te krap wordt voor bedrijven die grote projecten willen
indienen, vindt de minister echter zeker 'voorstelbaar'. Als er een definitief klimaatakkoord ligt, komen de
middelen uit de klimaatenvelop meerjarig beschikbaar en dan wil hij de subsidieregeling ook zo snel
mogelijk aanpassen om binnen elk thema meerjarige aanvragen mogelijk te maken. Bovendien wil
Wiebes dan ook kijken of de realisatietermijn van eenjarige projecten eventueel verlengd kan worden.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/21/kamerbrief-met-reactie-opvragen-tijdens-het-algemeen-overleg-energie

Aanpassingen en openstellingen regeling Topsector energieprojecten
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Topsector energieprojecten
flink aangepast in verband met verband met de wijziging en openstelling van diverse subsidiemodules
van de regeling.

Van DEI naar DEI+
De belangrijkste aanpassing betreft de wijziging van de subsidiemodule Demonstratie energie-innovatie
(DEI) in Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+). Met de nieuwe naam wordt duidelijk gemaakt
dat de reikwijdte van de DEI verbreed is van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie naar
andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.
De doelstelling van de DEI+ is in de basis gericht op de maatschappelijke bijdrage van projecten aan
CO2-reductie, oplossingen voor de leveringszekerheid en ruimtelijke knelpunten. Onder de DEI+ kan
subsidie worden aangevraagd voor projecten binnen de nieuwe thema's Energie-innovatie, CO2reductie industrie, Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, Flexibilisering van het
elektriciteitssysteem dan wel Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind.
Om aansluiting in de innovatieketen te optimaliseren is het bovendien mogelijk gemaakt om over de hele
breedte van de DEI+ subsidie aan te vragen voor pilots.
Ten aanzien van de criteria voor de bepaling of subsidie wordt verstrekt, is deels aangesloten bij de criteria
die eerder in de DEI waren opgenomen. De criteria zijn volgens EZK wel geoptimaliseerd. Een voorbeeld
hiervan is het verhogen van het maximale subsidiebedrag voor DEI+-projecten die betrekking hebben
op flexibiliteitsvraagstukken naar € 15 miljoen (in plaats van de gebruikelijke € 6 miljoen).
Het subsidieplafond van de DEI+ wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, in
plaats van op basis van rangschikking van de aanvragen (zoals bij de DEI het geval was). Als gevolg
hiervan zal de subsidiemodule gedurende een langere periode openstaan, waarbij strikte
afwijzingscriteria worden gehanteerd.

Wijzigingen overige modules
Hieronder een aantal opvallende wijzigingen in andere subsidiemodules:



In alle subsidiemodules is het criterium dat projecten (in voldoende mate) moeten bijdragen aan
de Nederlandse economie vervangen door het criterium dat projecten (voldoende) 'slaagkans
in de Nederlandse markt en maatschappij' moeten hebben. Hiermee komt het belang van
maatschappelijke inbedding en acceptatie nog beter tot uitdrukking;



In de subsidiemodule Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) is programmalijn 3 (Chemische
recycling van kunststoffen) vervallen. Daarom zijn de bepalingen die daarop van toepassing
waren evenals 'recycling' in de benaming van de subsidiemodule geschrapt;



In de subsidiemodule Geo-energie is een verhoging van het subsidiepercentage voor kleine en
middelgrote ondernemingen toegevoegd;
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In de subsidiemodule Urban Energy vervalt programmalijn 0 (Korte termijn innovaties aardgasloze
wijken, woningen en gebouwen). Daarom zijn de artikelen die specifiek van toepassing waren
op deze programmalijn geschrapt;



In de subsidiemodule Energie en industrie: joint industry projects is het maximale subsidiebedrag
verhoogd van € 1 miljoen naar € 2 miljoen;



De benaming van de subsidiemodule Topsector Energiestudies is gewijzigd in Topsector
Energiestudies Industrie. Subsidie voor verkennende studies is vervangen door subsidie voor
milieustudies. Het maximale subsidiebedrag voor milieustudies of haalbaarheidsstudies (behalve
voor haalbaarheidsstudies binnen de programmalijn CCUS) is vastgesteld op € 500.000.

Nieuwe openstellingen en subsidieplafonds
Verder zijn de volgende nieuwe (maar eveneens al aangekondigde) aanvraagperioden en
bijbehorende subsidieplafonds bekendgemaakt:






BBEG Innovatieprojecten: 1 april 2019 tot en met 17 september 2019, € 3,5 miljoen;



Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+):
o
Energie-innovatie: 21 februari 2019 tot en met 7 januari 2020, € 35 miljoen;
o
CO2-reductie industrie: 21 februari 2019 tot en met 4 juni 2019, € 23,74 miljoen;
o
Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: 1 april 2019 tot en met 13 augustus 2019, €
7,45 miljoen + € 3,91 miljoen voor projecten die passen binnen het subthema
Maatschappelijk vastgoed;
o
Flexibilisering van het elektriciteitssysteem: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019,
€ 33,6 miljoen;
o
Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind: 21 februari
2019 tot en met 24 september 2019, € 9,6 miljoen.




Energie en industrie: joint industry projects: 1 april 2019 tot en met 28 mei 2019, € 4.875.000;



Topsector Energiestudies Industrie: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019, € 11,5 miljoen
(Warmte + Systeemintegratie – elektrificatie en flexibilisering + Circulariteit: € 1,9 miljoen. CCUS
(Carbon Capture, Utilization and Storage): € 9,6 miljoen).

Geo-energie: 1 juli 2019 tot en met 8 oktober 2019, € 1 miljoen;
Waterstof: 1 april 2019 tot en met 21 mei 2019, € 2,2 miljoen;
Urban Energy: 1 april 2019 tot en met 10 september 2019, € 10,3 miljoen (Zonne-energie: € 4
miljoen. Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat + Fysieke
integratie: € 2,3 miljoen. Flexibele energie-infrastructuur + Energieregelsystemen en -diensten: € 4
miljoen);

Wind op zee: R&D-projecten: 1 april 2019 tot en met 7 mei 2019, € 4,5 miljoen (waarvan eerst tot
maximaal € 2,25 miljoen voor projecten die passen binnen programmalijn 1. Kostenreductie en
optimalisatie);

EZK publiceert SDE+-regeling voor de voorjaarsronde van 2019
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Regeling aanwijzing categorieën
duurzame energieproductie voorjaar 2019 gepubliceerd.
De regeling bevat alle informatie betreffende de voorjaarsronde 2019 van het Besluit stimulering
duurzame energieproductie (SDE+). Voor de voorjaarsronde van 2019 is een budget van € 5 miljard
beschikbaar. De ronde staat van 12 maart 2019 (9.00 uur) tot en met 4 april 2019 (17.00 uur) open voor
het indienen van aanvragen.
De basissystematiek van de nu gepubliceerde regeling komt overeen met de Regeling aanwijzing
categorieën duurzame energieproductie van voorgaande openstellingen/jaren. In de regeling wordt
voor het voorjaar van 2019 een aantal voor de subsidieverstrekking bepalende factoren vastgesteld.
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Het gaat onder andere om de volgende aspecten:









Het subsidieplafond;



De wijze van verdeling van het beschikbare subsidiebedrag voor de verschillende categorieën
productie-installaties;



De voorlopige correctiebedragen per categorie productie-installaties voor de voorschotten in
2019.

De categorieën productie-installaties die in aanmerking komen voor subsidie;
De fases en bijbehorende fasebedragen;
De basisbedragen per geproduceerde eenheid energie, per categorie productie-installaties;
De basisenergieprijzen;
De looptijd van de subsidieperiode;
Het maximumaantal vollasturen en P50 waarden voor berekening van de maximale productie
waarover jaarlijks subsidie wordt uitgekeerd voor de verschillende categorieën productieinstallaties;

Openstelling
Net als voorheen wordt het subsidieplafond in fases verdeeld over de hernieuwbare energieprojecten
waarvoor een aanvraag is ingediend. En doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben
aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget
beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed. De
verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag. Voor iedere groep
geldt een andere openstellingsdatum:



Fase 1
Projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,090/kWh (hernieuwbare elektriciteit
en/of warmte) of € 0,064/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 12 maart 2019 (9.00 uur);



Fase 2
Projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,110/kWh (hernieuwbare elektriciteit
en/of warmte) of € 0,078/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 18 maart 2019 (17.00 uur);



Fase 3
Projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit
en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 25 maart 2019 (17.00 uur).

Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-voorjaar-2019-gepubliceerd

VWS publiceert subsidieregeling voor regionale zorgnetwerken abr
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregels subsidiëring regionale
zorgnetwerken abr gepubliceerd.
Op basis van deze beleidsregels kunnen subsidies worden verstrekt voor het uitvoeren van een regionaal
zorgnetwerk antibioticaresistentie (abr). Daarnaast is subsidie mogelijk voor het stimuleren van het
uitvoeren van ingroeitaken en een project dat bijdraagt aan de doelstelling van het regionale
zorgnetwerk.
Nederland kent tien regionale zorgnetwerken abr. Elk netwerk bestaat uit zorginstellingen,
zorgorganisaties en professionals die (geneeskundige) zorg verlenen binnen de openbare
gezondheidszorg, cure en care en de (koepel)organisaties in de regio die instellingen of professionals
vertegenwoordigen en/of andere partijen met een aantoonbare verantwoordelijkheid op het gebied
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van antibioticaresistentie en infectiepreventie ten aanzien van de zorg (dus niet ten aanzien van dieren,
voedsel en milieu).
Al deze partijen samen vormen bij voorkeur een dekkend netwerk binnen de regio. Een regionaal
zorgnetwerk abr bestaat in ieder geval uit één of meer van de volgende disciplines: publieke gezondheid,
huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en farmacie. Binnen elk
van de zorgnetwerken is één partij aangewezen die verantwoordelijk is om er voor te zorgen dat
relevante partijen bij elkaar komen in een antibioticaresistentie-stuurgroep. Concreet gaat het om alle
UMC's, het Amphia ziekenhuis en het Isala ziekenhuis. Alleen deze tien instellingen kunnen subsidie
ontvangen op basis van de nu gepubliceerde beleidsregels, maar de aanvragers ontvangen de subsidie
mede ten behoeve van de andere deelnemers aan het regionale zorgnetwerk abr.
De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie (in het
kader hiervan zijn twaalf specifieke taken gespecificeerd) en voor het uitvoeren van zes specifieke
ingroeitaken. Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor een project dat bijdraagt aan de doelstelling
van het regionale zorgnetwerk abr. De activiteiten die binnen een dergelijk project kunnen worden
uitgevoerd, kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn.
De maximale subsidie per regionaal zorgnetwerk bedraagt € 860.000 per jaar. Van het totale
subsidiebedrag kan voor maximaal € 150.000 subsidie besteed worden aan het stimuleren van de
ingroeitaken, en het project mag van het totale subsidiebedrag maximaal € 100.000 bedragen. Van het
totale subsidiebedrag mag verder maximaal € 100.000 per jaar besteed worden aan werkplekbeheer,
huisvesting, reiskosten, ict en overige materiële kosten. De beleidsregels treden met terugwerkende
kracht in werking met ingang van 25 januari 2019.
Zie voor de gehele tekst van de beleidsregels: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-20197479.html

Nieuwe subsidie voor consortia die werken aan aardgasvrije woningen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt de komst van een nieuwe subsidie voor
consortia die werken aan aardgasvrije woningen.
Het gaat om de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's, oftewel MMIP. De subsidie –
die voortkomt uit het Klimaatakkoord – zal binnenkort officieel gepubliceerd worden in de Staatscourant
en zal van 15 april tot en met 10 september 2019 opengesteld worden voor het indienen van aanvragen.

Aardgasvrije gebouwde omgeving
MIP richt zich op het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is
om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving
goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd
kunnen worden.
In aanmerking voor subsidie komen consortia van bedrijven, onderzoeksorganisaties en
maatschappelijke organisaties. Aan consortia moet worden deelgenomen door minimaal vier
ondernemingen. Belangrijke voorwaarden zijn dat een consortium minimaal € 2 miljoen subsidie moet
aanvragen en een project binnen vijf jaar moet uitvoeren.
Er zijn binnen MMIP twee programma's waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:



Voor de versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (hiervoor is een budget
van € 7,2 miljoen); en



Voor duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (hiervoor is een budget van € 10,4
miljoen).
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MMIP versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
Dit programma heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en
opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen (ook vooroorlogse bouw/monumenten,
utiliteitsbouw). Door onder andere industrialisatie en robotisering zal de kostprijs van renovatie aanzienlijk
moeten dalen (30-45% in 2030 ten opzichte van de huidige kosten).

MMIP duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
Dit programma moet leiden tot een snelle beschikbaarheid van stille, compacte, efficiënte en vooral
goedkope warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele
huishoudens (kostenreductie 30-50% in 2025 ten opzichte van de huidige kosten). Aandachtspunten
hierbij zijn:




De compactheid van systemen bestemd voor individuele woningen;



Geluidsreductie.

Het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken
op daarvoor relevante tijdschalen (zoals het overbruggen van windloze winterweken); en

Ook richt dit programma zich op de productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte
met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1500 meter). Hierbij gaat het
onder andere om de voorspelling van de opbrengsten, het milieu, het inbouwen van flexibiliteit, de
inpassing in het systeem, de veiligheid en de kostprijsreductie.

Verplichte vooraanmeldingen en informatiebijeenkomst
Om aan de tender te kunnen meedoen, moeten aanvragers eerst een vooraanmelding doen. Dit kan
tot en met 15 april (17.00 uur). RVO beoordeelt een aanvraag en voorziet deze van advies voor verdere
uitwerking. Deze fase is essentieel en verplicht om de definitieve aanvraag te mogen doen.
Op 8 maart houdt RVO de Informatiebijeenkomst MMIP. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men praktische
informatie over de subsidie én de gelegenheid een projectidee te toetsen in een gesprek. Tevens kan
men hulp krijgen bij de vorming van een consortium.
Kijk voor meer informatie over de nieuwe subsidie op:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-subsidie-voor-aardgasvrije-woningen-bijna-open
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/meerjarigemissiegedreven-innovatie-programmas

en

Openstellingsdata MIT Zuid 2019 bekendgemaakt
Stimulus Programmamanagement heeft de openstellingsdata 2019 voor de Subsidieregeling MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 bekendgemaakt.
De openstellingsdata voor de MIT Zuid 2019 zijn als volgt:



Voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve): 9 april 2019 (9.00 uur) tot en met 10 september 2019
(17.00 uur);



voor MIT R&D-samenwerking (tenderprocedure): 11 juni 2019 (9.00 uur) tot en met 10 september
2019 (17.00 uur).
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De opzet van het MIT Zuid-instrumentarium is volgens Stimulus in 2019 vrijwel gelijk aan de opzet in 2018.
Er is echter één belangrijke wijziging en dat is dat de maximale subsidie voor haalbaarheidsprojecten is
verlaagd van € 25.000 naar € 20.000. Daarnaast wordt voor haalbaarheidsprojecten een nieuw model
projectplan geïntroduceerd.
Meer informatie over de MIT Zuid 2019, de wijzigingsregeling waar de spelregels voor de MIT Zuid 2019 in
staan en de geactualiseerde aanvraagformulieren, volgen op korte termijn.
Kijk voor meer informatie op: https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/

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 (BOSA).
Per 7 februari 2019 is er voor ongeveer € 45 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2019 is in totaal € 87
miljoen beschikbaar.

Over de regeling
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.
Kijk voor meer informatie
sportaccommodaties

op:

https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stimulering-bouw-en-onderhoud-

Stand van zaken Investeringssubsidie duurzame energie op 31 januari
De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2019 weer
doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.
Het subsidiebudget voor ISDE in 2019 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per
apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de
energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Over de regeling
Hett doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van
duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik
kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+).
Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzameenergie-isde/stand-van-zaken-isde

Al bijna € 23 miljoen aangevraagd voor de RVV Verduurzaming
Voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming, oftewel de RVV Verduurzaming
(RVVV), zijn tot 15 februari 2019 in totaal 120 meldingen gedaan door woningcorporaties.
Met de 120 meldingen – die betrekking hebben op 6065 woningen – wordt in totaal € 22.807.000 aan
heffingsvermindering aangevraagd. Voor 2019 is een budget van € 78 miljoen beschikbaar.

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.
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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-Indexstappen en varieert van € 3000 tot € 10.000 per woning.
Voorgenomen investeringen kunnen sinds 1 februari 2019 worden gemeld bij RVO
Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-verminderingverhuurderheffing/regeling-vermindering-verhuurderheffing-verduurzaming

Nieuwe tender DKTI-Transport wordt in maart geopend
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de tweede tender van de Subsidieregeling
Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) in maart wordt geopend.
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.
Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport

Twee nieuwe indieningsrondes voor de RAAK Top-up regeling
Regieorgaan SIA heeft de zevende en achtste indieningsronde in het kader van de RAAK Top-up regeling
bekendgemaakt.
De regeling richt zich op het stimuleren van de doorwerking van afgerond RAAK-onderzoek richting het
onderwijs, het onderzoek en/of de beroepspraktijk. Onder doorwerking wordt het proces verstaan
waardoor de opbrengst van het praktijkgerichte onderzoek (het geheel aan kennis, ervaringen,
vaardigheden, netwerken, concrete producten et cetera) voortvloeit naar, en een plek krijgt in het
onderwijs, het onderzoek en de praktijk of maatschappij.
Een hogeschool (door de overheid bekostigd) kan een aanvraag indienen op basis van een met goed
gevolg afgerond onderzoeksproject dat is gefinancierd door Regieorgaan SIA met minimaal € 100.000.
Per project kan maximaal € 10.000 worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen tot en met 2 april 2019 (zevende ronde) dan wel 15 oktober 2019 (achtste ronde)
worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC. In totaal is € 900.000 te verdelen.
Kijk voor meer informatie op: http://www.regieorgaan-sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Top-up
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Start Transformatiefaciliteit voor woningbouw op 'lastige' locaties
Minister Ollongren (BZK) heeft donderdag het startsein gegeven voor de zogeheten
Transformatiefaciliteit, een regeling die woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties
stimuleert.
Het Rijk en BNG Bank reserveren daarvoor elk € 38 miljoen. Ook een aantal provincies zet middelen in om
transformatie te stimuleren.
Het doel van de Transformatiefaciliteit is het verder stimuleren van de woningbouw in populaire stedelijke
gebieden. Oude bedrijventerreinen en kantoorparken liggen vaak op aantrekkelijke locaties, maar
plannen komen vaak niet van de grond door onvoldoende voorfinanciering. Die voorfinanciering is nodig
om deze locaties geschikt te maken voor woningbouw.
Met de nieuwe faciliteit komen er in de voorfase kortlopende geldleningen beschikbaar, zodat de
woningbouw op deze locaties versneld kan worden. Het gaat om leningen van maximaal vijf jaar en
maximaal € 3,5 miljoen per project. BNG Bank verdubbelt bijdragen uit de regeling indien projecten aan
de voorwaarden voldoen. Ook andere banken en regionale ontwikkelingsmaatschappijen kunnen
meedoen.
De slagkracht van de regeling wordt verder vergroot door de middelen te laten revolveren: rente en
aflossingen worden opnieuw uitgeleend. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) is aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden en gaat de faciliteit uitvoeren en
beheren.
Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/07/minimaal-76miljoen-euro-voor-woningbouw-op-%E2%80%98lastige%E2%80%99-locaties

Circulaire ondernemers krijgen extra hulp om door te breken
Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede ideeën zitten, krijgen extra
hulp bij de uitvoering van hun plannen. Deze hulp moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller
doorbreken.
Hiervoor slaan de overheid en het bedrijfsleven de handen ineen met het Versnellingshuis Circulaire
Economie. Dit nieuwe huis is een loket waar circulaire ondernemers met elkaar, financiers en de overheid
(ook in de rol als regelgever) om tafel kunnen om circulaire projecten te realiseren. Ook zal de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) kennis en instrumenten inzetten om deze groep ondernemers te
ondersteunen.

Moeilijk doorbreken
nlangs concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat Nederland weliswaar veel
circulaire activiteiten kent, maar dat initiatieven te weinig tot volle wasdom komen. Daar moet het
Versnellingshuis Circulaire Economie dus wat aan gaan veranderen.
"Bijzonder slimme circulaire ideeën breken niet door vanwege bijvoorbeeld gebrek aan financiering,
knellende wetgeving of doordat samenwerking nodig is met heel veel verschillende spelers. Omdat de
problemen divers zijn, komen de oplossingen ook uit verschillende hoeken. Deze samenwerking zorgt voor
het broodnodige zetje in de rug dat deze inspirerende ondernemers nodig hebben", aldus
staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een toelichting.

Breed initiatief
Het nieuwe Versnellingshuis is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW,
MVO Nederland, MKB-Nederland en Nederland circulair in samenwerking met RVO. De site en het
bijbehorende telefoonnummer zijn vanaf woensdag in de lucht.
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Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/13/circulaireondernemers-krijgen-hulp-om-door-te-breken

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen weer open voor aanvragen
ZonMw heeft een subsidieoproep voor het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen geopend. De
oproep heeft tot doel om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de
sport- en beweegpraktijk.
Voor deze subsidieronde is in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar. Het aan te vragen bedrag per project is
maximaal € 750.000. Daarnaast is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
te vormen en moet cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de
onderzoeksprojecten is vier jaar.
De focus van de nu geopende oproep ligt op de volgende thema's:






Beter presteren;
Een leven lang bewegen;
De waarde(n) van sport;
Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.

Tevens wordt er gestimuleerd dat de subsidieaanvraag aansluit op meerdere thema’s, en het gebruik
van big data als dwarsdoorsnijdend thema te verwerken binnen de eerste drie thema’s.
Een te ondersteunen samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een universiteit of umc, een
hogeschool, een sport- of zorgorganisatie en een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere
maatschappelijke organisatie.
Aanvragen kunnen tot en met 9 april 2019, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.
Kijk voor meer informatie over de oproep en de bijbehorende informatiebijeenkomst op:
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-sporten-bewegen-2018/
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Provincie Noord-Brabant Nieuws
Zes nieuwe openstellingen voor regeling natuur Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft een groot aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de Subsidieregeling
natuur Noord-Brabant. Ook zijn zes paragrafen opnieuw opengesteld.
Ten eerste zijn de deelplafonds voor paragraaf 8 (Leefgebied van de bij) aangepast:



Projecten gericht op de volledige omschakeling naar ecologisch wegbermbeheer van
gemeentewegen buiten de bebouwde kom: € 500.000 (was € 250.000);



Projecten gericht op de verwezenlijking van agromilieuklimaatdoelstellingen door middel van het
verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming: € 250.000
(was € 500.000).

De volgende paragrafen zijn, zonder verdere inhoudelijke wijzigingen, opnieuw opengesteld:



§ 4 Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen: 15 februari 2019 tot en met 3 december 2019
(plafond € 250.000);



§ 6 Cofinanciering natuur N279 GOB: 15 februari 2019 tot en met 3 december 2019 (plafond €
500.000);



§ 7 Realisatie natuur N279: 15 februari 2019 tot en met 3 december 2019 (plafond € 500.000).

Daarnaast zijn de onderstaande drie paragrafen aangepast en tevens opnieuw opengesteld.

Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten
Paragraaf 1 (Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten) is aangepast en wordt opnieuw
opengesteld. Naast een groot aantal technische wijzigingen zijn ook de subsidiebedragen aangepast.
Op basis van deze paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor:

1.

2.

Projecten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten,
in de vorm van:

a.
b.

Projecten gericht op communicatie en draagvlakvergroting;

c.

Uitvoeringsprojecten in:
1⁰. agrarische gebieden;
2⁰. stedelijke gebieden;
3⁰. natuurgebieden.

Projecten enkel gericht op:
1⁰. onderzoek naar de uitvoering;
2⁰. onderzoek naar innovatie van de uitvoering.

Projecten uitgevoerd door gemeenten met minder dan 25.0000 inwoners gericht op het behoud
of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten, in de vorm van:

a.
b.

Projecten gericht op communicatie en draagvlakvergroting;

c.

Uitvoeringsprojecten in:
1⁰. agrarische gebieden;
2⁰. stedelijke gebieden;
3⁰. natuurgebieden.

Projecten gericht op:
1⁰. onderzoek naar de uitvoering;
2⁰. onderzoek naar innovatie van de uitvoering.
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De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:





€ 50.000 voor subsidies als bedoeld onder 1.a.;
€ 100.000 voor subsidies als bedoeld onder 1.b. en 2;
€ 1,5 miljoen voor subsidies als bedoeld onder 1.c.

Subsidieaanvragen kunnen van 22 februari 2019 tot en met 22 maart 2019 worden ingediend. Voor deze
periode zijn de volgende plafonds vastgesteld:






€ 250.000 voor subsidies als bedoeld onder 1.a.;
€ 500.000 voor subsidies als bedoeld onder 1.b.;
€ 6,3 miljoen voor subsidies als bedoeld onder 1.c.;
€ 450.000 voor subsidies als bedoeld onder 2.

Natura 2000/PAS
Binnen paragraaf 2 (Natura 2000/PAS) zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Ook wordt de paragraaf
opnieuw opengesteld.
Op basis van deze paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor projecten gericht op:

a.
b.
c.

Het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen;
Het uitvoeren van Natura 2000-maatregelen;
De inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen.

De hoogte van de subsidie voor het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen en het uitvoeren van Natura
2000-maatregelen is 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2 miljoen. Voor de
inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen bedraagt de subsidie 100% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000.
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 15 februari tot en met 3 december 2019. Voor deze
periode is een plafond van € 3 miljoen beschikbaar.

Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement
Ook paragraaf 3 (Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement) wordt
aangepast en opnieuw opengesteld.
Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden verleend voor projecten gericht op:



De aanleg van een landschapselement in de vorm van:
o
beplanting;
o
een poel;
o
een natuurvriendelijke oever;
o
schraalland.



het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement.

De hoogte van de subsidie is voor:





Natuurlijke personen 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000;
Privaatrechtelijke rechtspersonen 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000;
Publiekrechtelijke rechtspersonen 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 75.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 februari 2019 tot en met 3 december 2019. Er is een plafond
van € 255.000 beschikbaar.

Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 aangepast
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 aangepast.
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Aanleiding voor de wijziging is dat nu ook side events bij andere sportevenementen in aanmerking
komen. Voorheen kon het alleen gaan om side events bij topsportevenementen. De te organiseren side
events moeten, net als voorheen, gericht zijn op mensen met een beperking en chronisch zieken.
Tevens is de hoogte van de subsidie aangepast. Deze bedraagt nu in alle gevallen 50% van de
subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000.
Aanvragen kunnen nog tot en met 30 september 2019 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant.

Energiefonds Brabant biedt voortaan ook zogeheten brugfinanciering
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant hebben een wijziging aangebracht in het
investeringsreglement van het fonds BOM Renewable Energy, ook bekend als Energiefonds Brabant.
Door de wijziging kan het fonds projecten voortaan financiële ondersteuning bieden ter overbrugging
naar normale bankfinanciering (zogeheten brugfinanciering). In de praktijk blijkt bankfinanciering
namelijk alleen beschikbaar te komen voor grote projecten of één tot drie jaar na realisatie.
Met de nieuwe brugfinanciering kan het fonds ervoor zorgen dat meer projecten van de grond komen,
wat leidt tot meer energiebesparing en duurzame energieopwekking in Brabant, aldus GS.

Over het fonds
Met het fonds BOM Renewable Energy wil de provincie Noord-Brabant investeren in concrete, duurzame
energieprojecten in Brabant. De provincie zet hierbij in op grootschalige uitrol van bewezen en
beproefde technieken.
Kijk voor meer informatie op: https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/overigeinformatie-gs/openbare-besluitenlijst-gedeputeerde-staten/download?qvi=1119240
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Overig Nieuws
Inschrijving Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 van start
De inschrijving voor de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 gaat 8 februari van start.
Het wedstrijdreglement en de beoordelingscriteria voor 2019 zijn ook alvast gepubliceerd, alleen de
deadline voor inschrijving nog niet.

Over de prijs
Het doel van de Rabo Duurzame Innovatieprijs is ondernemers te stimuleren om innovatief en duurzaam
te ondernemen. De prijs stond voorheen bekend als de Herman Wijffels Innovatieprijs.
Alle inwoners van Nederland kunnen meedoen aan de Rabo Duurzame Innovatieprijs.
De prijs wordt in 2019 uitgereikt in de volgende drie categorieën:



Food & Agri: innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening. Het gaat hierbij om
innovaties gericht op:
o
De verbetering van de voedselproductie door gebruik te maken van nieuwe
technologieën;
o
De groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien;
o
Minder belasting van het milieu en de omgeving;
o
Transparantere ketens en duurzaam efficiënt ketenbeheer.



Circulaire economie & klimaat: innovaties voor een duurzame economie. Het gaat hierbij om
innovaties met als doel:
o
Kringlopen van grondstoffen of nutriënten te sluiten;
o
De uitstoot van broeikasgassen te verlagen;
o
Het energie- en grondstofverbruik te verminderen of te verduurzamen;
o
Samen innovatieve ketens te vormen.



Vitale gemeenschappen & zorg: innovaties voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg. Het gaat
hierbij om innovaties:
o
Die vitaliteit en leefbaarheid bevorderen;
o
Waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk
belang;
o
Die zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen.

De winnaar van iedere categorie ontvangt een geldbedrag van € 20.000, dat geïnvesteerd moet worden
in de verdere ontwikkeling en vermarkting van de inzending.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
https://www.rabobank.nl/bedrijven/ondernemen/mkbondernemers/duurzaam-ondernemen/rabobank-duurzame-innovatieprijs/
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