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Legenda
 Overheden & Woningcorporaties

 Zorg & Welzijn

 Logistiek & Water

 ICT

 Duurzaamheid, Energie & Milieu

 Life Sciences, Health & Food

 Innovatie

Urban Energy
Europese subsidie voor bedrijven die de 
energietransitie binnen de gebouwde 
omgeving versnellen met ICT-oplossingen.
Openstelling in april

Subsidiekalender Q1-Q2 2018

februari maart april mei

WBSO
Geeft een fiscaal voordeel op de 
loonheffing van R&D-medewerkers. 
Deadline 31 mei voor aanvraag 
tweede helft 2018

EDS sportaccommodaties
Voor investeringen in energiebesparing 
en toepassing van duurzame energie 
van sportaccommodaties.
Openstelling 2 januari

Regeling Vermindering 
Verhuurdersheffing (RVV)
Fiscaal voordeel voor 
belastingplichtige verhuurders 
die investeren in huurwoningen.
Doorlopend

KWF Kankerbestrijding
Programma Onderzoek en 
Implementatie voor Exploratie- 
Ontwikkelingstraject.
Deadline 6 juni

Active and Assisted Living (AAL)
Innovatieve ICT-projecten voor 
vraagstukken omtrent de vergrijzing en 
zorg.
Openstelling in februari

EIA    MIA
Fiscale stimulering voor het investeren 
in energie- of milieubesparende 
maatregelen. 
Doorlopend

Duurzame energie-innovatie (DEI)
Voor de eerste demonstratie van 
grootschalige energie-innovatieprojecten.
Openstelling in april

MIT 
Stimulering van innovatie bij 
mkb-ondernemingen over 
regiogrenzen heen. 
Openstelling begin Q2

SIDN fonds
Innovatieve projecten voor een sterker 
internet met een maatschappelijke meerwaarde.
Deadline 12 maart

SDE+
Stimuleert de productie van 
hernieuwbare energie door 
bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Openstelling 13 maart

juni

Horizon 2020 Health
Diverse calls voor nieuwe diagnose en 
behandelmethoden voor ziekten.
Deadline 18 april

SME Instrument 
Voor mkb’ers met internationale 
ambties voor innovatieve 
oplossingen en het verkennen 
van nieuwe markten.  
Deadline 3 mei

Interreg 2 Seas 
Voor grensoverschrijdende 
samenwerking tussen kustregio’s 
op het gebied van innovatie en 
duurzaamheid.  
Deadline 2 mei

Interreg NWE 
Voor transnationale samenwerking in Noordwest-
Europa gericht op innovatie, koolstofarme 
economie en het terugdringen van 
broeikasgasemmissies.
Deadline 26 april
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