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Legenda
 Overheden & Woningcorporaties

 Zorg & Welzijn

 Logistiek & Water

 ICT

 Duurzaamheid, Energie & Milieu

 Life Sciences, Health & Food

 Innovatie & onderzoek

Subsidiekalender Q1-Q2 2019

februari maart april mei juni

DHI
Voor mkb’ers met internationale ambities 
en interesse in buitenlandse markten.
Openstelling 15 januari

RVV Verduurzaming
Aftrek op verhuurdersheffing voor 
woningcorporaties wanneer zij het energie-
label van sociale huurwoningen verbeteren.
Openstelling 1 februari

AMIF
Voor projecten gericht op integratie van 
inwoners uit niet-Westerse derde landen.
Openstelling 1 - 28 februari

Interreg NWE
Voor grensoverschrijdende samenwerkings-
projecten in Noordwest-Europa gericht op 
demonstratie en implementatie.
Deadline (Stap 1) 14 juni

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

KWF Kankerbestrijding
Programma Onderzoek & Implementatie 
voor exploratie- en ontwikkelingstrajecten.
Deadline 5 juni

ZonMW Verward Gedrag
Voor projecten die bijdragen aan betere 
begeleiding en zorg voor mensen met 
verward gedrag.
Deadline 19 februari

Digipro
Voor mkb’ers in de grensregio die een internationale 
samenwerking aangaan voor digitale innovaties in de 
maakindustrie, ICT of technische installatie-sector.
Doorlopend aanvragen

WBSO
R&D-kosten leveren een fiscaal 
voordeel op via de WBSO.
Deadline 31 mei (voor aanvraag 
tweede helft 2019)

Horizon 2020 Eurostars
Voor mkb’ers om nieuwe producten, 
processen of diensten sneller op de 
Europese markt te brengen.
Deadline 28 februari

CEF Transport I
Voor projecten gericht op het Europese 
transportnetwerk en voor geluidsreductie 
omtrent vrachtvervoer per spoor.
Deadline 24 april

Horizon 2020 SME Instrument
Voor mkb’ers met innovatieve oplossingen 
die internationaal georiënteerd zijn en 
nieuwe markten willen verkennen.
Deadline (Fase 1) 7 mei

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

Topsector Energie DEI
Voor het demonstreren van een 
grootschalig energie-innovatieproject 
met focus op CO2-reductie.
Doorlopend vanaf 4 februari

FCH JU
Een publiek-privaat partnerschap voor 
onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie omtrent 
brandstofcel- en waterstoftechnologie.
Deadline 16 april

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

SDE+
Stimuleert energieopwekking uit 
hernieuwbare bronnen waaronder 
Zon-PV, Wind en Biomassa.
Openstelling 12 maart
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