Factsheet Eurostars-2
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken
Eurostars-2 helpt het MKB om marktgerichte
technologische ontwikkeling uit te voeren. Door
internationale R&D samenwerking is de time-to-market
van deze nieuwe technologieën te verkorten en zijn
technische risico’s te verkleinen. (Kleine) bedrijven
kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.
Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor
nieuwe producten, processen of diensten?
Werkt u daarbij samen met partners in andere landen?
Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Voor wie?
Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende
MKB (research performing SME). Dat zijn bedrijven die
een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor
toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling
(zie onderstaande tabel). Ook andere organisaties
kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan
Eurostars-projecten.

Waarom Eurostars?
Eurostars is:
• bottom-up: het consortium beslist.
Geen thematische restricties
• voor het MKB: als projectcoördinator en uitvoerder.
Minimaal 50% van de projectkosten dienen te worden
gedragen door het onderzoeksintensieve MKB
• snel in de beoordeling: time-to-contract bedraagt
ongeveer 7 maanden
• weinig bureaucratisch: lage administratieve lasten
Deelnemende organisaties in Eurostars
Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks
een subsidiebudget beschikbaar van ongeveer
18 miljoen Euro, te verdelen over 2 calls.
MKB : Aantal
medewerkers

Minimum aantal fte’s
werkzaam in R&D

of

0 < x ≤ 100

5.0

of

100 < x < 250

10.0

of

Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen
uit minstens twee Eurostarslanden.
Minimum % fte’s
werkzaam in R&D

of

Minimum % omzet
besteed aan R&D

10.00 %

of

10.00 %

10.00 %

of

10.00 %

welke het laagst is

Internationale samenwerking
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een
initiatief van EUREKA en de Europese Commissie.
Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via
de nationale overheid van ieder deelnemend land.
Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten,
de aard van de deelnemers en het land waarin men

gevestigd is. Het totale beschikbare budget in Eurostars
bedraagt ruim € 1.100 miljoen voor de periode
2014-2020.
Er zijn momenteel 34 Eurostarslanden, te weten de
27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zwitserland,
Kroatië, Israël, Turkije en Zuid-Korea.

Internationale indiening en
beoordeling
Om voor subsidie in aanmerking te komen zijn twee
stappen noodzakelijk. Eerst dient een full proposal te
worden ingediend bij het Eurostars secretariaat in
Brussel. Dit verloopt via een online aanvraagformulier.
Ingediende projectvoorstellen worden getoetst aan de
onderstaande eligibility criteria.
• De projectcoördinator is een R&D intensief MKB,
afkomstig uit een Eurostarsland
• Er zijn minimaal 2 organisaties uit minimaal
2 Eurostarslanden betrokken
• Er is een gebalanceerd consortium; geen
organisatie of land draagt meer dan 75% van de
kosten
• De projectduur is maximaal 36 maanden
• De marktintroductie is binnen 24 maanden na
projecteinde voorzien
• Het project kent een civiele toepassing
• Het R&D intensief MKB draagt minimaal 50% van
totale projectkosten, exclusief subcontracting
Na een experts review worden de voorstellen
inhoudelijk beoordeeld en gerankt door een
onafhankelijke internationale jury. Alleen projecten
die boven de threshold zijn beoordeeld worden
gerankt. Voorstellen worden geëvalueerd op
onderstaande criteria:
• Projectplanning en kwaliteit consortium
• Markt en commercialisatie
• Innovatie en R&D
De tweede stap betreft de daadwerkelijke subsidieaanvraag in het eigen land. Alleen goedgekeurde en
gerankte voorstellen kunnen voor financiering in
aanmerking komen. Hierbij gelden de nationale regels
van de nationale programma’s. De volgorde van de
rankinglijst wordt gerespecteerd door alle deelnemende Eurostars landen bij de toekenning van de nationale
budgetten.

Nederlandse registratie en
financiering
Om in Nederland voor financiering in aanmerking te
kunnen komen, is een subsidieaanvraag bij RVO.nl
nodig. Dit kan via een papieren formulier of
elektronisch. De aanvraag bestaat uit een formulier
met de NAW-gegevens en een aantal verplichte
bijlagen, zoals een gedetailleerde projectbegroting en
de positieve beoordeling van de internationale jury.
De indieningstermijn wordt gepubliceerd in de
Staatscourant. Het recht op Nederlandse Eurostarssubsidie vervalt wanneer de aanvraag niet op tijd is
ingediend. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van
het soort activiteit en het soort organisatie. Zie de tabel
voor de in Nederland gehanteerde subsidiepercentages.
onderzoek

ontwikkeling

MKB

45 %

35 %

Groot bedrijf

35 %

25 %

Kennisinstelling

50 %

25 %

De maximale bijdrage per project bedraagt
€ 500.000 voor alle Nederlandse projectpartners samen.

Meer weten?
• www.eurostars-eureka.eu
Voor het internationale gedeelte van Eurostars.
• www.rvo.nl/eurostars
Voor het nationale gedeelte van Eurostars
• www.eherkenning.nl
Voor het elektronisch indienen van de Nederlandse
subsidieaanvraag
Of neem contact op met één van de adviseurs van RVO.
nl via teamiris@rvo.nl
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