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Legenda
 Overheden & Woningcorporaties

 Zorg & Welzijn

 Logistiek & Water

 ICT

 Duurzaamheid, Energie & Milieu

 Life Sciences, Health & Food

 Innovatie & onderzoek

Urban Energy
Europese subsidie voor bedrijven 
die de energietransitie binnen de 
gebouwde omgeving versnellen.
Deadline 11 september

Digipro
Voor digitale innovaties door 
samenwerkende mkb’ers in Gelderland, 
Brabant, Limburg en Nordrhein-
Westfalen.
Doorlopend indienen

POP3
Subsidie voor ontwikkeling, 
verduurzaming en innovatie in 
agrarische sector en verbetering 
van waterkwaliteit. 
Deadlines per provincie

Eurostars
Subsidie voor markgerichte R&D 
waarbij samengewerkt wordt met 
Europese partners.
Deadline 13 september

SME Instrument 
Voor mkb’ers met internationale ambities voor 
innovatieve oplossingen en het verkennen van 
nieuwe markten.
Fase I deadline 5 september & 7 november
Fase II deadline 10 oktober

ITEA3
Voor HTSM-samenwerking om 
de internationale concurrentie-
positie te versterken.
Deadline in november

EIA  MIA
Fiscaal voordelig investeren in 
energie besparende en 
milieuvriendelijke technieken. 
Doorlopend indienen

CEF
Subsidie voor energie-, transport- 
en telecomprojecten voor een 
betere Europese infrastructuur.
Deadlines in oktober & november

Subsidiekalender Q3-Q4 2018

augustus oktober november december

Interreg NWE  
Voor transnationale samenwerking 
in Noordwest-Europa gericht op 
hernieuwbare energie. 
Deadline 31 juli 

LIFE
Europese subsidie voor natuur-, 
milieu- en klimaatprojecten met impact.
Deadline 12 september

Marie Curie COFUND 
Subsidie voor organisaties in 
Europa die trainingsprogramma’s 
verzorgen voor onderzoekers.
 Deadline 27 september

SIDN fonds
Innovatieve projecten voor  
een sterker internet met een 
maatschappelijke meerwaarde.
Deadline 17 september

ERC Advanced
Europese subsidie voor  
fundamenteel onderzoek. 
Deadline 30 augustus 

september

SDE+
Voor investeringen in hernieuwbare 
energieopwekking, zoals een 
zonnepaneleninstallatie.
Openstelling begin oktober

KWF Kankerbestrijding
Projecten voor effectievere 
behandelingen van kanker.
Deadline 19 december

WBSO
Met het instrument krijgt u een 
fiscaal voordeel op de loonheffing 
van R&D-medewerkers.
Doorlopend indienen

EDZ voor zorginstellingen
Voor energiebesparende 
maatregelen en duurzame energie-
opwekking bij zorginstellingen.
Deadline 1 september 

MIT R&D
Voor samenwerking tussen mkb’ers 
voor het vernieuwen of ontwikkelen 
van een product, proces of dienst. 
Deadline 6 september
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