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EU nieuws
GEOTHERMICA binnenkort weer open voor innovatieprojecten
Nederlandse onderzoekers en bedrijven kunnen zich binnenkort opmaken voor een tweede
gezamenlijke oproep van het Europese initiatief GEOTHERMICA. De eerste joint call was in 2017 en 2018.
GEOTHERMICA is een initiatief van verschillende Europese landen. Zij willen de inzet van geothermie
versnellen binnen Europa. Dat doet GEOTHERMICA onder meer door transnationale
onderzoeksprogramma's te subsidiëren. Elk land financiert daarvoor zijn eigen onderzoekers en bedrijven.
Nederlandse partijen kunnen hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die
onder meer expertise en subsidiemogelijkheden aanbiedt.
In de 1e oproep voor GEOTHERMICA-projecten zijn Nederlandse partijen heel succesvol geweest met vijf
van de in totaal negen geselecteerde projecten, zo meldt RVO. Alle projecten zijn via de website van
GEOTHERMICA te vinden.

Tweede oproep
Ook dit jaar publiceert GEOTHERMICA een gezamenlijk oproep om transnationale onderzoeksprojecten
in te dienen. Het gaat om projecten gericht op innovatieve demonstraties of technologische
ontwikkelingen. In mei wordt bekend welke landen aan deze joint call meedoen en welk bedrag elk land
hiervoor beschikbaar stelt. Nederland doet in ieder geval mee. Een 1e aankondiging van de oproep is
alvast te vinden op de website van GEOTHERMICA.
Het indienen van projectvoorstellen gebeurt in twee rondes. Op uiterlijk 13 september 2019 kunnen
partijen hun projectvoorstel indienen voor de preproposal-ronde. Uiterlijk 11 november 2019 maakt
GEOTHERMICA bekend welke projectvoorstellen doorgaan voor de full proposal-ronde. Die ronde sluit op
31 januari 2020.
Voor meer informatie zie:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/geothermica-opent-tweede-oproep-voor-innovatieprojecten

OPZuid-openstelling 'Koolstofarme Economie' op komst
De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 zal naar verwachting van 11
juni tot en met 27 september 2019 open worden gesteld voor aanvragen met betrekking tot het
onderdeel 'Koolstofarme Economie'.
De Stuurgroep OPZuid heeft het Comité van Toezicht in ieder geval dit zwaarwegende advies gegeven,
zo meldt Stimulus.
De openstelling richt zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving, gericht
op slimme uitrol. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk
woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote
kennisdisseminatie component hebben en gericht zijn op de duurzame gebouwen zijn hierbij ook
toegestaan.
De subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per project. Onder voorbehoud van het uiteindelijke advies
van het Comité en het daaropvolgende besluit van de Managementautoriteit zal er voor de nieuwe
openstelling een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar worden gesteld.

Subsidieaanvragen kunnen bij het overnemen van het advies dus vanaf 11 juni 2019 worden ingediend,
waarbij opnieuw zal worden gewerkt met een tendersysteem. Vanaf eind mei verwacht Stimulus
duidelijkheid te kunnen geven over de precieze invulling van de call en zal ook de wijzigingsregeling
worden gepubliceerd.
Voor meer informatie zie:
https://www.stimulus.nl/opzuid/verwachte-openstelling-4f-koolstofarme-economie-per-11-juni-2019/

Tweede ronde WiFi4EU levert ruim 10.000 aanvragen op
De tweede aanvraagronde voor WiFi4EU-vouchers heeft meer dan 10.000 aanvragen van Europese
gemeenten opgeleverd. Van het totaal aantal aanvragen werden er al bijna 4000 ingediend in de eerste
tien seconden na de opening van het aanvraagportal.
In het kader van de aanvraagronde – die openstond van 4 april (13.00 uur) tot en met 5 april 2019 (17.00
uur) – zijn 3400 vouchers ter waarde van € 15.000 te verdelen.
De meer dan 10.000 ingediende aanvragen worden nu gecheckt, waarna de vouchers zullen worden
verdeeld in volgorde van ontvangst van de goedgekeurde aanvragen. Hierbij geldt wel de regel dat er
per land minimaal vijftien en maximaal 510 vouchers zullen worden verstrekt.
Gemeenten die achter het net vissen, zullen later in 2019 en 2020 nieuwe kansen krijgen om een WiFi4EUvoucher aan te vragen.
Voor meer informatie zie:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preliminary-results-second-wifi4eu-call

Over WiFi4EU
Met WiFi4EU steunt de EU gratis draadloze internettoegangspunten in gemeentehuizen, bibliotheken,
parken en op andere openbare plaatsen. In het kader van WiFi4EU kunnen gemeenten een voucher ter
waarde van € 15.000 aanvragen, bestemd voor de financiering van nieuwe wifi-toegangspunten waar
er geen overlapping is met soortgelijke bestaande particuliere of openbare internetverbindingen.
De WiFi4EU-voucher dekt de apparatuur- en installatiekosten van de wifi-hotspots. De gemeente betaalt
gedurende ten minste drie jaar voor de connectiviteit (het internetabonnement), het onderhoud en de
exploitatie van de apparatuur.
De oproepen voor WiFi4EU vinden plaats in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF).

LIFE-oproep 2019 open, ruim € 400 miljoen te verdelen
De Europese Commissie heeft een nieuwe jaarlijkse oproep geopend voor het Communautair
programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (LIFE). Aan de oproep is een
budget van ruim € 400 miljoen verbonden.
Met het LIFE-programma ondersteunt de Europese Unie projecten die passen in het Europese natuur-,
milieu- en klimaatbeleid. Te ondersteunen projecten moeten het beleid verder ontwikkelen of in de
praktijk brengen.

Projecten kunnen worden ingediend door in de EU geregistreerde rechtspersonen (publieke instellingen,
private op winst gerichte ondernemingen dan wel private organisaties zonder winstoogmerk). De
maximale ondersteuning varieert van 55% tot 75% van de subsidiabele kosten.

Deadlines
Voor de verschillende soorten projecten gelden de volgende deadlines voor het indienen van
aanvragen:



'Traditionele' projecten LIFE Milieu:
o
17 juni 2019: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteit 'Milieu en efficiënt
hulpbronnengebruik';
o
19 juni 2019: conceptbeschrijvingen voor projecten binnen de prioriteiten 'Natuur en
biodiversiteit' en 'Milieubeleid en -bestuur en informatie';

o

11 februari 2020: volledige aanvragen.



'Traditionele' projecten LIFE Klimaatactie: 12 september 2019 (volledige aanvragen);



Geïntegreerde projecten LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie:

o
o


5 september 2019: conceptbeschrijvingen;
12 maart 2020: volledige aanvragen.

Projecten voor technische bijstand LIFE Milieu en LIFE Klimaatactie: 8 juni 2019 (volledige
aanvragen).

Rijksnieuws
Mkb'ers kunnen zich weer aanmelden bij het Oranje Handelsmissiefonds
Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen zich weer aanmelden voor extra
ondersteuning van het Oranje Handelsmissiefonds bij het realiseren van hun internationale ambities.
Het doel van het Oranje Handelsmissiefonds is het inspireren en stimuleren van ondernemers om de stap
naar het buitenland te zetten. Elk jaar worden tien middelgrote bedrijven door het fonds ondersteund bij
het opzetten van een internationaal netwerk.
De tien geselecteerde ondernemingen worden ondersteund met een handelsmissiepakket. Zo mogen
ze kosteloos mee op handelsmissie en kunnen ze via het netwerk van de initiatiefnemers aan tafel komen
met belangrijke partijen.
Ondernemers
kunnen
zich
tot
en
http://www.oranjehandelsmissiefonds.nl/.

met

8

september

2019

aanmelden

via

Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van ING, KLM, MKB Nederland en het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Met dit fonds bundelen zij hun krachten en onderstrepen zij het belang van
internationale handel voor Nederland.
Voor meer informatie zie:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/schrijf-u-voor-het-oranje-handelsmissiefonds-2019

Overgangsregeling voor onderhoud aan monumenten in 2019
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling overgang
afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (OAFAM) gepubliceerd.
De regeling is een overgangsregeling op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt voor reeds lopende
onderhoudsprojecten die doorlopen in 2019, specifiek voor de kosten die voorheen als drukkende
onderhoudskosten wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor subsidie op
grond van het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (IWR). Het gaat dan om
werkzaamheden die niet-monumentgerelateerd zijn (zoals onderhoud aan elektrische installaties,
verwarmingsinstallaties en sanitair).
In aanmerking komen natuurlijke personen die in 2019 een rijksmonument als eigen woning hebben of
voor wie een rijksmonument in 2019 als bezitting wordt aangemerkt.
Concreet kan op basis van de regeling subsidie worden verstrekt als tegemoetkoming in de drukkende
onderhoudskosten voor werkzaamheden ten behoeve van een rijksmonument die in 2019 zijn uitgevoerd
of die in 2018 zijn uitgevoerd, maar waarvan de kosten pas in 2019 zijn betaald.
De subsidie bedraagt 38% van de voor subsidie in aanmerking komende drukkende onderhoudskosten.
Aanvragen kunnen van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Het is mogelijk om voor het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten en voor deze regeling één gezamenlijke aanvraag te doen.

Stand van zaken Investeringssubsidie duurzame energie op 1 mei
De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2019 weer
doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.
Het 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+).
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er van januari tot en met april 2019 in
totaal 13.768 aanvragen zijn ingediend voor 20.959 apparaten. De deels geschatte claim van deze
aanvragen bedraagt € 42 miljoen.
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.
Voor meer informatie zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/stand-van-zakenisde

Subsidieregeling op komst voor stoppende varkenshouders
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de varkenshouderij duurzamer
maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico's in gebieden met een hoge veedichtheid verminderen.
Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen
daarom binnenkort in aanmerking komen voor subsidie. Veehouders die juist toekomstgericht willen
innoveren, worden geholpen dat op een duurzame manier te doen.
Om de sanering te realiseren is samen met gemeenten, provincies en de sector een conceptregeling
opgesteld waarin subsidiemogelijkheden worden geboden aan varkenshouders die stoppen met hun
bedrijf, zo heeft minister Schouten laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.
In de conceptversie van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) staat omschreven dat
varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen via de Srv een marktconforme
financiële vergoeding kunnen ontvangen voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het
waardeverlies van de stallen.
De Srv richt zich specifiek op concentratiegebied Zuid en Oost van de Meststoffenwet, waar de meeste
varkens worden gehouden. Vanaf 30 april kunnen de ondernemers vast bekijken of zij in aanmerking
kunnen komen voor deelname aan de Srv en hoeveel subsidie zij kunnen ontvangen.
Echter, ieder bedrijf is uniek en iedere boer heeft eigen behoeftes en wensen voor persoonlijke
begeleiding. Daarom zijn er door gemeenten en provincies instrumenten ontwikkeld die hierbij hulp
bieden, dit is per regio maatwerk. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van
adviesvouchers, directe advisering door ervencoaches en keukentafelgesprekken ten behoeve van hun
bedrijfskeuze. Ook zijn er specifieke aanspreekpunten benoemd per gemeente voor deze regeling.
Via de website www.internetconsultatie.nl kunnen betrokkenen inhoudelijk reageren op en meedenken
over de conceptregeling. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties verwerkt. Het
resultaat daarvan wordt vermeld op de website. Varkenshouders die gebruik willen maken van de Srv

kunnen zich daarvoor inschrijven via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019.
Voor meer informatie zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/30/minister-schouten-biedt-stoppendevarkenshouders-subsidieregeling

Kabinet stelt missies vast voor Topsectoren- en innovatiebeleid
Het kabinet heeft vrijdag een besluit genomen over de verdere invulling van het zogeheten
missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid.
Acht ministeries (EZK, Defensie, IenW, LNV, JenV, SZW, OCW en VWS) hebben – samen met ondernemers
en kennisinstellingen uit de negen Topsectoren – 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te
versterken binnen de maatschappelijke thema's 'energietransitie en duurzaamheid', 'landbouw, water en
voedsel', 'gezondheid en zorg' en 'veiligheid'.

Sleuteltechnologieën cruciaal
De uitdagingen en missies liggen door het besluit voor de komende jaren vast, maar de weg ernaartoe
vaak nog niet. Duidelijk is wel dat sleuteltechnologieën zoals fotonica, quantum-, nano- en digitale
technologie een belangrijke rol spelen bij het realiseren van meerdere missies.
Voorbeelden van kansrijke toepassingen zijn bijvoorbeeld smart farming, waarmee speciale sensoren
nauwkeurig meten hoeveel water, voeding en licht nodig is om een gewas succesvol te laten groeien
met zo min mogelijk verspilling. Of lasertechnieken waarmee artsen hun patiënten zo precies mogelijk
kunnen opereren met minder complicaties en sneller herstel. En Smart industry met productierobots die
ieder product op maat kunnen maken voor de scherpste prijs zonder verspilling.
In de Kamerbrief die het kabinet vrijdag heeft verstuurd, zijn alle missies terug te vinden.

Topsectoren nu aan zet
Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en
sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda's opstellen. Het kabinet maakt in een later stadium
bekend hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet.
Voor meer informatie zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/kabinet-stelt-25-missies-vast-voor-hettopsectoren--en-innovatiebeleid

Meer informatie bekend over verbreding SDE+ naar SDE++
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de
voortgang van de verbreding van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) naar de
Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).
Vanaf volgend voorjaar kunnen dan meer bedrijven gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende
technieken. Door de verbreding komen namelijk ook andere technieken in aanmerking voor subsidie dan
alleen technieken voor de productie van hernieuwbare energie.
Welke technieken precies geschikt zijn, wordt nog in kaart gebracht. Het gaat dan om nieuwe technieken
als warmtepompen of de productie van groene waterstof en het afvangen en opslaan van CO2 (CCS).

De verbreding van de regeling volgt uit het Regeerakkoord en moet een bijdrage leveren aan de
reductie van de CO2-emissie in 2030.
De SDE++ is een uitbreiding van de SDE+. Net als bij de SDE+ zal subsidie eerst toegekend worden aan de
technologieën die het goedkoopste CO2-uitstoot kunnen verminderen. Technieken worden echter niet
meer gerangschikt op basisbedrag, maar op subsidiebehoefte (basisbedrag – bodemprijs) per ton CO2reductie (€/tCO2). Zo wordt de meeste CO2-reductie per euro subsidie behaald, aldus Wiebes.
Bedrijven uit alle sectoren komen in aanmerking voor subsidie om hun klimaatambities te halen. Om te
waarborgen dat alle technieken aan bod kunnen komen, overweegt het kabinet om grenzen ('plafonds')
te stellen aan de maximale subsidie die naar een bepaalde techniek of sector gaat. Dit wordt nog
uitgewerkt.

Mogelijke technieken
Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) rekent de komende maanden een aantal technieken door
om in te kunnen schatten hoeveel subsidie per techniek nodig is om CO2 te besparen. Naast zon, wind,
biomassa, geothermie en waterkracht onderzoekt het PBL onder andere ook aquathermie,
composteringswarmte, de benutting van restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers, groene
waterstofproductie en CCS.
In het najaar van 2019 wil Wiebes bekendmaken welke technieken geschikt zijn om opgenomen te
worden in de definitieve nieuwe regeling, die met ingang van 1 januari 2020 in werking moet treden en
dan in het voorjaar van 2020 voor het eerst opengesteld kan worden.
Voor meer informatie zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/meer-bedrijven-in-aanmerking-voor-subsidieco2-besparing en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-oververbreding-van-de-sde-naar-de-sde en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/voortgang-verbreding-sde

Marktconsultatie voor hernieuwbare energie categorieën SDE++ 2020
Tussen 23 mei en 11 juni 2019 houdt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een
marktconsultatieronde voor de verschillende hernieuwbare energie categorieën voor de nieuwe
Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++ 2020).
De marktconsultatie voor de overige broeikasgasemissiereductie categorieën in de SDE++ volgt op een
later moment dit jaar, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Het PBL adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen
van de SDE++. Het krijgt daarbij ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL. Het zwaartepunt van de
werkzaamheden ligt bij de advisering over de basisbedragen.
Op basis van de schriftelijke reacties uit de markt en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een
eindadvies op voor het ministerie van EZK. Minister Wiebes (EZK) besluit vervolgens aan het eind van het
jaar over de openstelling van de SDE++ regeling, de open te stellen categorieën en de bijhorende
basisbedragen.
Voor meer informatie zie:
https://www.pbl.nl/sde en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/marktconsultatie-sde-2020

Van SDE+ naar SDE++
De huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt met ingang van 2020
opgevolgd door de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).
De SDE++ wordt ten opzichte van de SDE+ verbreed, zodat meer bedrijven gebruik kunnen gaan maken
van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door de verbreding komen namelijk ook andere
technieken in aanmerking voor subsidie dan alleen technieken voor de productie van hernieuwbare
energie.

Steun voor culturele vernieuwing in de regio
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bekendgemaakt in 2019
en in 2020 € 4 miljoen uit te trekken om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren.
Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio's verdubbeld tot € 8 miljoen. Met behulp van dit
budget gaan er vijftien culturele proeftuinen van start, verspreid over het hele land.
In de proeftuinen worden de krachten gebundeld. Zo richt een proeftuin in Flevoland zich bijvoorbeeld
op vmbo-leerlingen om hen op een andere manier in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Zij
doen dit door nieuwe vormen van cultuureducatie te ontwikkelen samen met leerlingen, docenten en
culturele instellingen.
In een Rotterdamse proeftuin wordt samengewerkt om ruimte en perspectief te bieden aan creatief
MBO-talent binnen de podiumkunsten. En in de cultuurregio Zuid zet een proeftuin zich in om het klimaat
voor dans te verstevigen, zodat danstalenten uit de regio mogelijkheden krijgen om zich in de regio te
ontwikkelen en te ontplooien.
De andere proeftuinen zijn: Duurzame mode 025 (Arnhem-Nijmegen), Internationalisering (Brabantstad),
Culturele Bloei (Ede-Wageningen), Cultuuranker (Haaglanden), Cultuur om de hoek (Leiden),
Bereikbaarheid en promotie van cultuur (Metropoolregio Amsterdam), Kunst en landschap
(Stedendriehoek), Maakplaatsen en generatoren (Twente), Gebiedsontwikkeling voor de culturele sector
(Utrecht), Meertaligheid (We the North), Muziekeducatie (Zeeland) en Hybride productiehuis (Zwolle).

Profielen
Van Engelshoven heeft vorig jaar aan de stedelijke regio's en culturele instellingen gevraagd om
stedelijke en regionale profielen op te stellen. De profielen schetsen een visie op cultuurbeleid vanuit de
eigen kracht van een stad of regio. De proeftuinen komen voort uit deze profielen. Met de profielen
verwoorden de regio's hun ambities en laten ze hun groeipotentie voor de toekomst zien.
Voor meer informatie zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/4-miljoen-euro-voor-culturele-vernieuwing-inde-regio

DKTI-regeling flink uitgebreid en opnieuw opengesteld
De Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) is aangepast
en opnieuw opengesteld.
Het doel van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport is het
ondersteunen van projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële
fase, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een reductie van met name de emissie van CO2,
alsmede de emissies van NOx, fijnstof en geluid, in de sector mobiliteit en transport door het gebruik van
vervoermiddelen die in hun energiebehoefte worden voorzien door alternatieve brandstoffen.
Belangrijkste aanpassing is dat de focus niet langer uitsluitend zal liggen op voertuigen voor vervoer van
goederen over de weg. Daarom is de regeling uitgebreid naar een aantal andere categorieën
vervoermiddelen, waaronder vaartuigen.

Nieuwe categorieën vervoermiddelen
De volgende categorieën emissiearme vervoermiddelen zijn toegevoegd:



Bussen M3: in het kader van de zero emissie ambitie voor bussen, kunnen projecten worden
ingediend die betrekking hebben op emissiearme bussen in de categorie M3, door bedrijven
ontwikkeld of aangeschaft ten behoeve van demonstratie binnen proeftuinen. Hiermee wordt
beoogd de verdere uitrol van een schone busvloot te versnellen;



Light Electric Vehicles L1 en L2: in het kader van de uitfasering van vervuilende brommers en
scooters worden vlooteigenaren gestimuleerd met schone alternatieven aan de slag te gaan.
Vlooteigenaren zijn bedrijven of instellingen met meerdere voertuigen die voor 100% van de tijd
worden ingezet ter uitvoering en/of ondersteuning van het uitoefenen van de hoofdactiviteit van
het bedrijf of instelling;



Mobiele machines: in het kader van de zero emissie ambitie vastgelegd in de Green Deal Het
nieuwe draaien, vallen ook mobiele machines nu onder de regeling;



Vaartuigen: in lijn met plannen om de scheepvaart te verduurzamen, is een nieuwe categorie
opgenomen om de transitie naar emissiearm varen te versnellen. Het gaat hierbij vooralsnog om
beroepsgoederenvervoer over binnenwateren en short sea shipping;



Luchthaven gebonden voertuigen: vooruitlopend op verdere plannen om de luchtvaart te
verduurzamen, zullen via de wijzigingsregeling DKTI innovaties en demonstraties mogelijk worden
gemaakt, om te beginnen ten behoeve van de ontwikkeling en toepassing van emissiearme
mobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinen. Beoogd wordt om door de inzet van dit
soort voertuigen, bewegingen op luchthavens te verminderen dan wel uitstootvrij te maken;



Infrastructuur: bij waterstof is de regionale inperking uit de regeling DKTI komen te vervallen, om
investeerders de ruimte te geven zelf te bepalen op welke locatie zij potentie in de markt zien.

Wijzigingen binnen projecttypen
Bij de projecttypen zijn de mogelijkheden voor haalbaarheidsstudies verruimd. Alle categorieën
emissiearme vervoermiddelen komen nu in aanmerking. Hiermee wordt beoogd consortia en
ideevorming voor projecten in toekomstige tranches van DKTI te faciliteren. Voortaan zullen de
haalbaarheidsstudies op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld om een snellere afhandeling
van deze projecten te waarborgen.
Voor projecten innovatiecluster is het nu mogelijk om projecten met een maximale looptijd van één jaar
aan te vragen, dit was twee jaar.

Aanvraagperiode en plafond

De subsidieplafonds voor 2019 bedragen:



Project cofinanciering: € 7 miljoen;



Project innovatiecluster: € 450.000;



Project experimentele ontwikkeling en Project proeftuin:



o

Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties N1, N2 of N3: € 10,7 miljoen;

o

Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties M2 of M3: € 4 miljoen;

o

Vervoermiddelen met de voertuigkwalificaties L1 of L2: € 900.000;

o

Voertuigen voor gebruik op luchthaventerreinen: € 1 miljoen;

o

Emissiearme mobiele machines: € 1 miljoen;

o

Emissiearme vaartuigen: € 4 miljoen.

Project haalbaarheidsstudie gericht op de alternatieve brandstoffen waterstof, biobrandstof en
elektriciteit: € 150.000.

De volgende aanvraagperioden zijn vastgesteld:



Project experimentele ontwikkeling en project proeftuin: 25 april 2019 tot en met 19 juni 2019,
17.00 uur;



Project cofinanciering, project innovatiecluster en project haalbaarheidsstudie: 25 april 2019 tot
en met 4 september 2019, 17.00 uur.

Oproep voor Regeling open en online hoger onderwijs in aantocht
De volgende oproep voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van de Regeling open en
online hoger onderwijs 2018-2022 (ROOHO18) wordt nog voor de zomer van 2019 gepubliceerd.
Dat meldt uitvoeringsorganisatie SURF. SURF meldt bovendien dat een commissie momenteel de 27
ontvangen voorstellen van de vorige aanvraagronde in 2018 beoordeelt. Uiterlijk 1 mei 2019 wordt beslist
over de subsidieverlening.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren dat hogescholen en universiteiten actief kunnen
experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open
leermateriaal. Zo kan er ervaring worden opgedaan met dit type onderwijs in de Nederlandse context,
kan er geleerd worden van de resultaten en kan een cultuuromslag in gang gezet worden gericht op het
delen en hergebruiken van open leermateriaal.
Subsidie kan worden verstrekt voor projectvoorstellen die zich richten op:



Doelstelling A: binnen een door SURF voor te dragen thema (voor 2019 is dat 'Online begeleiden
van studenten') ontwikkelen en gebruiken van open online onderwijs waarmee direct of indirect
het onderwijs voor de studenten in geaccrediteerde opleidingen van de instelling verbeterd
wordt met dien verstande dat de aanpak vernieuwend is in de context van de deelnemende
instelling; of



Doelstelling B: het delen, hergebruiken en zo nodig ontwikkelen of doorontwikkelen van open
leermateriaal met meerdere instellingen middels samenwerking in vakcommunity’s met dien
verstande dat de aanpak is gericht op voor een langere termijn gezamenlijk delen, hergebruiken
en ontwikkelen of doorontwikkelen van het open leermateriaal dat wordt benut in
geaccrediteerde opleidingen.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per subsidieaanvraag voor projecten gericht op doelstelling
A. Voor projecten gericht op doelstelling B bedraagt de subsidie maximaal € 175.000 per
subsidieaanvraag. Het subsidiebedrag wordt door de ontvanger aangevuld met minimaal hetzelfde
bedrag aan eigen middelen.
Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 15 december (of als deze datum in een weekend valt op de eerste
daaropvolgende werkdag) worden ingediend.

Regieorgaan SIA publiceert oproep KIEM-circulaire economie
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep KIEMcirculaire economie gepubliceerd.
Deze regeling biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het
mkb. De aanvragen dienen inhoudelijk aan te sluiten op de transitieagenda’s die de overgang naar een
circulaire economie moeten versnellen.
De regeling heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden
gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie. Deze
samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke
partijen. Het betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten bij de samenwerking
wordt toegejuicht. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het
gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie.
Aanvragen kunnen worden ingediend door de overheid bekostigde hogescholen. Vanuit de praktijk
moeten minimaal twee deelnemers meedoen, waarvan minimaal één mkb’er.
De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal
twaalf maanden. De deelnemers binnen het project moeten zelf minimaal € 10.000 van de totale kosten
bijdragen aan het project. Het totaal beschikbare budget voor de nu geopende call is
€ 520.000.
Aanvragen kunnen tot en met 26 november 2019 (14.00 uur) worden ingediend via het elektronisch
aanvraagsysteem Isaac van NWO. Er zijn enkele zogenaamde 'ophaaldata' bepaald, waarop de tot
dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden
voorgelegd. Het eerste ophaalmoment is 21 mei 2019.
Voor meer informatie zie:
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce

SBIR-oproep Artificiële intelligentie voor de publieke diensten
Vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een oproep geopend voor bedrijven
om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificiële intelligentie
(Artificial intelligence of AI) in de publieke sector.
Het doel van de oproep is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het
publieke domein rond het thema AI. De oproep wil stimuleren dat bedrijven producten en diensten voor
de overheid ontwikkelen, met als doel dat overheden meer gebruik gaan maken van AI. Hierbij gaat het
vooral om de verbinding tussen de technologische oplossing en de toepassingsmogelijkheden bij een
publieke partij. Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging staat hierbij centraal, niet de
technologie. Veel kansen liggen op het gebied van veiligheid, maar ook op andere gebieden kan de
overheid AI in gaan zetten, zoals de openbare ruimte, het sociaal domein, het onderwijs et cetera.

De nu geopende oproep is voor SBIR-fase 1 (haalbaarheidsonderzoek). De ministeries van Binnenlandse
Zaken (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van
maximaal € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek
bedraagt € 15.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs
en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Het budget voor fase 2 (ontwikkeling) is
nog niet bekend.
Offertes voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen tot en met 3 juni 2019 (13:00 uur) worden ingediend. Uit
een offerte moet duidelijk blijken op welk beleidsveld het voorstel betrekking heeft en met welke publieke
partij wordt samengewerkt.
Op 10 mei 2019 is er een informatiebijeenkomst en matchmakingslunch met betrekking tot deze SBIR bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag.
Voor meer informatie zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-artificiële-intelligentie-voor-de-publiekediensten

Al ruim € 86 miljoen aangevraagd voor de RVV Verduurzaming
Voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming, oftewel de RVV Verduurzaming
(RVVV), zijn tot 1 april 2019 in totaal 455 meldingen gedaan door woningcorporaties.
Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in een overzicht met de stand van zaken
bij de regeling tot 1 april 2019.
Met de 455 meldingen – die betrekking hebben op 23.306 woningen – wordt in totaal € 86.159.000 aan
heffingsvermindering aangevraagd. Voor 2019 is een budget van € 78 miljoen beschikbaar.
Voor meer informatie zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-vermindering-verhuurderheffing/regelingvermindering-verhuurderheffing-verduurzaming

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.
Voorgenomen investeringen kunnen sinds 1 februari 2019 worden gemeld bij RVO.

Provincie Noord Brabant nieuws
Nieuwe Brabantse subsidie voor verbetering bodemvitaliteit
De provincie Noord-Brabant stelt € 800.000 subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van projecten gericht
op het verbeteren van de vitaliteit van de bodem.
Onder bodemvitaliteit wordt verstaan: de mate waarin de bodem in staat is mineralen en
voedingsstoffen te binden en uitspoeling of afspoeling daarvan te voorkomen, de mate waarin water,
lucht en een gevarieerd bodemleven beschikbaar zijn en de mate waarin water in de bodem kan
infiltreren.
De subsidie wordt beschikbaar gesteld op basis van de nieuwe paragraaf Vitale bodem binnen de
Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.
Concreet kan op basis van de nieuwe paragraaf subsidie worden verstrekt voor projecten gericht op:




Het verbeteren van de vitaliteit van de agrarische bodem;
Het overdragen van kennis over het verbeteren van de vitaliteit van de agrarische bodem
(uitgevoerd in de vorm van de organisatie van beroepsopleidingen, opleidingscursussen,
workshops en/of coaching).

Subsidie voor het verbeteren van de vitaliteit van de agrarische bodem kan worden aangevraagd door
mkb-ondernemingen die actief zijn in de primaire landbouwproductie. Voor projecten gericht op het
overdragen van kennis kan subsidie worden aangevraagd door rechtspersonen.
De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juni 2019 tot en met 3 juni 2020. Subsidie wordt verdeeld op
volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

