
De kenmerken  van de Topsector Energieregelingen  

• = dit is van toepassing  

 
Kenmerk BBE Innovatie  Hernieuwbare 

energie 

STEM LNG iDEEGO DEI E-besparing 

industrie: JIPs 

Wind op zee 

R&D-projecten 

E-besp.  industrie: 

early adopter 

Paragraaf  RNES* 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.7 4.2.9 4.2.10 4.2.12 4.2.13 4.2.16 

Penvoerder         MKB-ondernemer 

Samenwerking 

verplicht, minimaal 1 

ondernemer 

• • •  Een non-profit 

organisatie met 

ondernemers als 

achterban mag ook 

• • • 

1 ondernemer 

alleen mag ook 

• • 3 ondernemers 

Fundamenteel 

onderzoek 
(niet voor ondernemers!) 

  •  •     

Industrieel onderzoek  • • • • • •  (beperkt) • •  

Experimentele 

ontwikkeling 
• •  • • •  (beperkt) • • • 

Demonstratie  •  • • •    

80% subsidie voor O&O  

onderzoeksorganisaties 
• • •  •  • •  

Opslag voor 

middenbedrijf (10%) 
• •   • • • • • 

Opslag voor klein 

bedrijf (20%) 
• •   • • • • • 

Opslag (10%) voor 

ondernemers bij 

samenwerking met 

onderzoeksorganisatie 

 • •  •   • • 
Alleen voor 

samenwerking met 

andere 

ondernemers 

Max. subsidie/project € 500.000 € 6.000.000 € 450.000 € 500.000 tender 1 € 200.000 

tender 2 € 1.000.000 
€ 4.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 75.000 

Beoordeling: volgorde 

van binnenkomst 

 •      • • 

Beoordeling: tender •  • • • • •   

Scoreschaal 1-5  1-10 1-5 1-10 1-5 1-5   

Minimale score per 

criterium 

  5 punten 3 punten 5 punten 3 punten    

Minimale totaalscore 12 punten  22 punten  23 punten  12 punten   

Hogere score op 

rangschikkingscriteriu

m “kwaliteit van het 

project” als: 

bij omvangrijk 

project er 

vooronderzoek 

op labschaal is 

 een onderzoeks-

organisatie een 

relevante 

bijdrage levert 

   meerdere partijen 

uit meerdere 

sectoren en kennis  

verspreid mbv 

lectoren / centres of 

expertise 

  

Weging Alles even zwaar  Alles even zwaar Alles even zwaar 20, 20, 30, 30% 15, 50, 15, 20% Alles even zwaar   

Max. looptijd (jaar) 4 4 2 4 4 4 4 4 1,5 

Samenwerking 

internationaal 

Subsidie aan een buitenlandse deelnemer is mogelijk, mits zijn activiteiten ten goede komen aan de Nederlandse economie. Voor ondernemingen geldt verder dat ze een vaste inrichting of 

een dochteronderneming in Nederland moeten hebben. 



 

* RNES = Regeling nationale EZ-subsidies 

 

Beoordelingscriteria en afwijzingsgronden:  

zie de website (www.rvo.nl/topsector-energie) 

 

Subsidiepercentages: 

 

Bij alle regelingen geldt voor dezelfde soort activiteiten of dezelfde opslagen hetzelfde subsidiepercentage.  

De tabel geeft aan welke subsidiepercentages van toepassing zijn. 

 

Industrieel onderzoek (IO) 50%   

Experimentele ontwikkeling (EO) 25%   

Energiedemonstratieproject 30%  energiebesparing 

45% hernieuwbare energie: extra kosten zijn duidelijk of af te zetten tegen een referentie. 

30% hernieuwbare energie: kleine installaties zonder aanwijsbare referentie 

niet-economische activiteiten van 

onderzoeksorganisaties 

80% Dit betreft FO, IO en EO. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door 

onderzoeksorganisaties (geen contract research) dat in hun boekhouding ook als 

niet-economische activiteit geadministreerd wordt (de Europese Commissie eist een 

gescheiden boekhouding) 

opslag voor midden bedrijf 10 procentpunten   

opslag voor klein bedrijf 20 procentpunten   

opslag voor IO en EO voor ondernemers bij 

samenwerking met een onderzoeksorganisatie 

10 procentpunten De onderzoeksorganisatie moet wel minimaal 10% van de projectkosten maken.  

opslag voor IO en EO voor ondernemers bij 

samenwerking met een andere onderneming 

10 procentpunten Geen van de ondernemingen mag meer dan 70% van de kosten maken.  

 

  


