
TSE-Subsidieaanvraagprocedure in vijf stappen 

Stap 1 Benader RVO met een projectidee 

Als u nog niet goed weet of u voor subsidie in aanmerking komt, dan is het verstandig om uw 

projectidee voor te leggen aan RVO voordat u het aanvraagformulier invult en een projectplan 

opstelt. U krijgt dan advies van het TKI of van RVO. Het projectideeformulier vindt u op de website: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-

energie/uw-projectidee-laten-toetsen. 

Stap 2 Bereid uw subsidieaanvraag goed voor 

De subsidieaanvraag kunt u indienen tijdens de openstellingstermijn via het eLoket: 

www.rvo.nl/eloket . Om in te kunnen loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig, minimaal EH1. 

Vraag dit tijdig aan! Dit kost een aantal werkdagen. Zie ook http://www.rvo.nl/digitaal-

indienen/stappenplan-eherkenning.  

De voorwaarden voor de subsidieaanvraag  kunt u vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tse-gebouwde-omgeving/voorwaarden-tse-gebouwde-omgeving . 

Het aanvraagformulier en de benodigde bijlagen zoals  modelprojectplan, modelbegroting  en  

machtigingsformulieren kunt u vinden op: https://mijn.rvo.nl/tse-gebouwde-omgeving. 

Een overzicht van de openstellingstermijnen met bijbehorende sluitingsdata vindt u op 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie 

Zorg dat uw aanvraag uiterlijk voor 17.00 uur op de sluitingsdatum binnen is bij RVO.  Als uw 

aanvraag te laat binnenkomt, wordt die afgewezen. 

Stap 3 Is uw aanvraag volledig? 

Als uw aanvraag binnenkomt, controleren wij of alle benodigde stukken aangeleverd zijn. U krijgt na 

de sluiting van een regeling géén mogelijkheid meer om ontbrekende gegevens aan te vullen. Reden 

is dat de herstelmogelijkheid niet strookt met het gelijkheidsprincipe van een tender. Als uw 

aanvraag compleet is, nemen we uw aanvraag in behandeling. RVO stuurt alle correspondentie die 

op uw subsidieaanvraag volgt naar de penvoerder of, indien u dat heeft aangegeven, naar een 

intermediair. 

Stap 4 Toetsing aan vereisten en beoordeling aanvraag 

Vervolgens toetsen wij of uw aanvraag voldoet aan de formele vereisten van de regeling. Is dit het 

geval, dan komt uw project in aanmerking voor beoordeling. Is dit niet het geval, dan wordt uw 

aanvraag afgewezen. 

De projecten worden met behulp van onafhankelijke externe adviseurs beoordeeld aan de hand van 

de beoordelingscriteria. Alle projecten krijgen hiervoor een score. Projecten die onvoldoende scoren, 

worden afgewezen. Vervolgens kennen we subsidie toe aan projecten in volgorde van de hoogste tot 

de laagste totaalscore, totdat het budget op is.  

Stap 5 Uitsluitsel over toekenning of afwijzing 

De beoordeling van uw aanvraag neemt na de tendersluiting maximaal 13  weken in beslag. Binnen 

deze termijn laten we u weten of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. 
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