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Top Sector Energie (TSE) 2017 

 

De Topsector Energie realiseert innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen. Door 

verschillende tenders uit te schrijven stimuleert het ministerie van Economische Zaken de 

privaat-publieke samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling. In 2017 zijn er 11 verschillende 

subsidiemogelijkheden voor de Topsector Energie.  

 
Thematiek 

Regeling Korte omschrijving Deadline 

BBEG Innovatie 
 

De Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) 
Innovatie regeling ondersteunt onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten gericht op conversie van 
biomassa naar te vermarkten eindproducten 

19 
september 
2017 
(tender)  
 

Demonstratie energie-
innovatie 
 

Met de DEI regeling kunnen bedrijven subsidie 
krijgen voor demonstraties van producten, 
processen en of diensten die voor Nederland 
nieuw zijn.  

1. t/m 25 
april 2017 
2. t/m 24 
oktober 
2017  
 
(tender) 

Early adopter projects 
Alleen aanvraag indienen mag 
met minimaal twee 
eindgebruikers 
 

Deze regeling ondersteunt Early Adopter 
Projecten voor energiebesparende 
technologieën met MKB-ondernemingen als 
technologieleveranciers / een consortium van 
een onderzoeksorganisatie die als technologie-
partner  optreedt en een MKB-onderneming die 
deze technologie wil vermarkten. 

3 oktober 
2017 (first 
come, first 
serve) 

Hernieuwbare 
energieprojecten 
 

Deze regeling beoogt om de doelstelling van 
16% hernieuwbare energie in 2023 kosten 
effectiever te realiseren door middel van 
innovatieve projecten die leiden tot 
(additionele) duurzame energieproductie in 
2023. 

t/m 31 maart 
2016 (first 
come, first 
serve) 
1 april t/m 
31 maart 
2016 (first 
come, first 
serve) 

Joint industry projects 
 

De regeling ondersteunt een 
samenwerkingsverband voor het uitvoeren van 
een Energie en industrie Joint Industry Program 
(JIP), gericht op nieuw toegepast R&D 
onderzoek. Er wordt een substantiële 
inhoudelijke en financiële bijdrage van 
bedrijven verwacht. 

30 mei 2017 
(tender) 

MVI Energie  
 

De MVI Energie-regeling is een TKI-
overstijgende regeling, waarin bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en 
onderzoeksorganisaties met elkaar werken aan 
niet-technologische innovatie uitdagingen 
(maatschappelijk, economisch en/of juridisch) 
op weg naar een toekomstbestendige 
duurzame energievoorziening. 

t/m 17 
oktober 
2017 

Systeemintegratie op de De systeemintegratieregeling ondersteunt t/m 23 mei 
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Noordzee 
 

onderzoek en ontwikkeling naar flexibiliteit in 
het energiesysteem op de Noordzee. 

2017 

Systeemintegratiestudies 
 

Doel van de systeemintegratiestudies om 
consortia de mogelijkheid bieden om hun idee, 
concept, product of dienst dat kan leiden tot 
flexibiliteit in het energiesysteem gezamenlijk te 
verkennen. 

1 april 2017 
t/m 3 
oktober 
2017 

Urban Energy  De Urban Energy regeling richt zich op 
onderzoek naar en ontwikkeling van producten 
en diensten voor duurzame energieopwekking, 
energiebesparing en een flexibele betrouwbare 
energie-infrastructuur in de gebouwde 
omgeving. 

17 mei 2017 
(pre-pitch)  
12 
september 
2017 
(tender)  

Wind op zee R&D-projecten 
 

Deze regeling ondersteunt onderzoek en 
ontwikkelingsprojecten met als doel om de 
kostprijs van windenergie op zee op langere 
termijn te reduceren zonder 
demonstratiemogelijkheden 

2 mei 2017 ) 

ERA=NET energiecall N.N.B. N.N.B. 

 

Algemene voorwaarden 

 projecten mogen nog niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend; 

 projecten moeten technisch en economisch haalbaar zijn; 

 projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen; 
 Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het 

samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer. Samenwerken wil zeggen dat de 
deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen.  
Uitzonderingen zijn: 
i) de demonstratieprojecten energie-innovatie (DEI), waarin ook een ondernemer 

alleen een aanvraag mag indienen; 
ii) de early adopterprojecten waarin alleen een samenwerkingsverband van een MKB-

ondernemer (een technologieleverancier) met minimaal twee eindgebruikers 
(ondernemingen) een aanvraag kan indienen. 

 

Subsidiabele kosten: 
 Loonkosten, waarbij de volgende methodieken worden geaccepteerd: 

1. Integrale kostensystematiek  
2. Loonkosten + 50% opslagsystematiek 
3. Vast uurtarief van € 60,00; 

 Kosten van aangeschafte machines en apparatuur; 
 Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen; 
 Kosten van uitbesteding (kosten derden). 

 

Subsidiepercentages: 
Voor de regelingen van TSE gelden in het algemeen de volgende subsidievergoedingen:  

 80%  onderzoekorganisaties 

 75% fundamenteel onderzoek;  

 50% industrieel onderzoek;  

 40% demonstratie; 

 25% experimentele ontwikkeling. 
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Verder bestaat er opslag indien: 

 +10% voor middelgrote ondernemers; 

 +20% voor kleine ondernemers. 

 

Indieningstermijn 

Elke regeling heeft zijn eigen indieningstermijn en beoordelingssystematiek. Volgens de volgende 

stappen wordt een subsidieaanvraag in beoordeling genomen: 

1. Opstellen van een projectidee en voorleggen bij TKI / RVO 

2. Opstellen van subsidieaanvraag (aanvraagformulier, begroting, projectplan en 

overige bijlagen) 

3. Indienen aanvraag en toetsing RVO op volledigheid 

4. Toetsing op basis van volgorde binnenkomst of rangschikking op basis van 

beoordelingscriteria. 

 

Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd wordt tot 90% aan voorschotten verleend. 
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