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1.  Wordt de state-aid check gedaan op de 

collectie van 'building blocks of the value 

chain' per land? Of wordt die zware check 
gedaan per deelproject? 

Aangeraden wordt de goedkeuringsbeslissingen van de Europese Commissie te 

lezen in andere IPCEI cases. Verwachting is dat de Commissie kijkt naar het 

geïntegreerde project van de IPCEI, maar ook naar de specifieke projecten, per 
bedrijf/instelling. Van bijzonder belang is de ‘funding gap’ analyse die elk 
bedrijf/instelling binnen een project maakt. 

2.  Kunnen alleen Nederlandse instellingen 
deelnemen in Nederland? 

Niet-Nederlandse bedrijven en instellingen die zijn gevestigd in Nederland 
kunnen interesse tonen, maar er zal gekeken worden of die voldoen aan de 

voorwaarden zoals opgesteld in de Staatscourant.  
 
Nederlandse partijen kunnen ook aansluiten bij buitenlandse consortia en in 
andere deelnemende lidstaten voorstellen indienen. Het is echter niet mogelijk 

om hetzelfde project in meerdere landen in te dienen (i.v.m. dubbele 
staatssteun). Wel kan een bedrijf/instelling betrokken zijn bij zowel een 
Nederlandse indiening als een buitenlandse indiening, indien deze verschillend 

of complementair zijn. Het is verstandig dit te vermelden in de aan te leveren 
documenten.  

3.  Moet ieder projectvoorstel de gehele value-
chain adresseren, of juist inzoomen op een 
specifiek onderdeel? 

Een project hoeft niet de gehele value-chain te adresseren. De IPCEI zal 
bestaan uit een grote hoeveelheid geïntegreerde projecten, die gezamenlijk de 
hele value-chain adresseren. Wel is verstandig te laten zien dat een specifiek 
project onderdeel past in de value chain (zie document 'project overview 

expression of interest' .   

4.  Hoe groot is een typisch projectvoorstel 
(aantal consortiumleden, maar ook 
beoogde projectomvang)? 

Een projectvoorstel kan als consortium of individueel ingediend worden. Er zijn 
geen richtlijnen voor de omvang van het consortium. Wat betreft omvang, ook 
hier zitten geen specifieke eisen aan. Wel geldt dat projecten een aanzienlijke 
risico met zich mee moeten brengen, zie de publicatie in de Staatscourant.  

Bij projecten van een zeer kleine omvang is het van belang na te gaan of de 
bijkomende administratieve lasten van het IPCEI-traject opwegen tegen 
meedoen. Hier kan het dus lonen om aansluiting te zoeken bij een consortium.   

5.  Naast de matchmaking op Europees niveau 
die in juli zal plaatsvinden: bekijken jullie 
ook mogelijke matching binnen Nederland? 

Niet iedereen is van elkaars projectplannen 

op de hoogte namelijk, en er zouden 
zomaar sterkere voorstellen naar Europees 
niveau kunnen gaan als we projecten 
combineren? 

Gezien de tijdlijn is een nationale matchmaking voor 11 juli niet haalbaar. Er 
wordt nog overwogen om de 1-page samenvatting te delen met alle indieners 
in Nederland. Dan kunnen partijen contact met elkaar opnemen.  



6.  Zijn andere instrumenten niet 
toegankelijker? Waarom zou ik toch voor 
IPCEI gaan? 

Veel  instrumenten kunnen ingezet worden op regulier onderzoek en 
ontwikkeling of innovatie. Een IPCEI gaat verder – beyond state of the art - en 
biedt ook mogelijkheden voor financiering van eerste industriële toepassing. 

Daarnaast biedt een IPCEI – mits goedgekeurd door de Europese Commissie -  
ruimere mogelijkheden om staatssteun te verlenen dan andere instrumenten. 
 

7.  Kan RVO pro-actief geïnteresseerden via e-
mail updaten als er relevante nieuwe 

informatie op haar site gekomen is? 

Tijdens de webinar is aangegeven om één keer per week een update te geven. 
Aangezien de verwachting is dat er niet wekelijks relevante updates zijn, zal dit 

maximaal één keer per week zijn. 
 

8.  Is er iets meer uitleg te geven over wat er 
verwacht wordt qua input rond het 
gevraagde 'funding gap'? 

De kern is het berekenen van de ‘funding gap’ over de levensduur van een 
product. Het gaat bij de interessepeiling om een eerste inschatting. Probeer 
deze zo accuraat in te vullen als mogelijk is. Bij een evt. latere formele 
indiening is het van belang zo precies mogelijk te zijn. Dit in verband met de 

staatssteunvereisten.  
 

9.  Wat wordt er met de ‘oproep om 
belangstelling kenbaar te maken’ 
(interessepeiling) gedaan? 

Met deze oproep/interessepeiling wordt bepaald: (1) of er in Nederland 
voldoende belangstelling is onder bedrijven voor deelname aan de IPCEI-CIS, 
(2) of de projecten voldoende potentieel hebben, en (3) hoeveel middelen 

ongeveer nodig zijn voor deze IPCEI. Deze interessepeiling is daarmee nog niet 
het formele moment waarop partijen het voorstel tot in detail moeten hebben 
uitgewerkt en moeten indienen. Dat traject volgt mogelijk later, mits er: 
voldoende belangstelling is, er voldoende potentieel aan projecten is (dwz 
inhoudelijk helder uitgewerkte projecten die voldoen aan gestelde eisen), er 
door het kabinet is besloten dat Nederland deelneemt aan de ICPEI en er 
voldoende budget beschikbaar gesteld is (zie publicatie Staatscourant).   

 

10.  De deadline van 11 juli 18:00u volgt al 
snel, kan er uitstel komen? 

Het is helaas niet mogelijk om deze deadline te verlengen. Op 22 juli vindt een 
eerste Europees matchmaking evenement plaats. Idealiter kunnen partijen met 

interesse en een voorstel met goed potentieel daar al aan deelnemen. Probeer  
alle documenten voor de deadline zo volledig mogelijk in te vullen. Het 
document 'project overview expression of interest' is het belangrijkste en dient 

iig volledig ingevuld te worden. Dit om het voorstel op potentieel te kunnen 
beoordelen en eventueel aan het Europese matchmaking proces mee te kunnen 
laten doen.  
 

11.  Het lukt niet om al 11 juli een volledig 

voorstel in te dienen, maar ik heb wel een 
goed idee? 

Het is voornamelijk van belang dat u het document 'project overview 

expression of interest' zo goed mogelijk invult. Daarbij geldt, hoe beter het 
projectvoorstel, hoe groter de kans op een positief advies, en daarmee de kans 



om verder te gaan met de Europese matchmaking. Als een voorstel een positief 
advies krijgt dan kan dat in de periode erna verder uitgewerkt worden. 
 

12.  Ik kan niet aanwezig zijn bij de 
matchmaking van 22 juli, wat nu? 

Dat hoeft geen probleem te zijn. Er zal naar verwachting een tweede Europese 
matchmaking evenement plaatsvinden op 29 september. U kunt natuurlijk ook 
al voor die tijd contact zoeken met relevante partijen in uw netwerk in de 
andere deelnemende lidstaten.   
 

13.  Andere landen hebben andere deadlines 
voor de voorstellen. Waarom is dat? 

Elke lidstaat heeft zijn eigen procedures en hanteert daarom mogelijk ook 
andere deadlines. Sommige deadline zijn echter wel voor alle lidstaten 
hetzelfde, zoals de Europese matchmaking events. Nederland kan i.v.m. 
demissionaire kabinet nog niet formeel deelnemen.     
    

14.  Welke andere lidstaten gaan deelnemen en 
welke nemen dit nog in overweging? 

Momenteel zijn de volgende landen aangesloten op de IPCEI-CIS: 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Luxenburg, Oostenrijk, Litouwen, 
Letland, Slovenië, Hongarije en Polen. Er is momenteel geen beeld van andere 
lidstaten die deelname overwegen.  
 

15.  Moeten alle gevraagde documenten al 

volledig ingevuld worden? 

Het ‘project overview expression of interest’ document dient volledig ingevuld 

te worden. Vul de funding gap analyse (Excel bestand) in zo goed als kan. Het 
‘project portfolio’ document is behoorlijk gedetailleerd. Vul dit in zo goed als 
kan. 
 

16.  Welk bedrag kan gefinancierd worden, wat 

is het maximale bedrag? 

Enkel de ‘funding gap’ kan tot maximaal 100% gefinancierd worden. Er is 

hiervoor geen bedrag vastgesteld. 
 

17.  Wanneer kan de NL overheid duidelijkheid 
geven over de financiering? 

Vanwege de demissionaire status van het kabinet kan hierop nog geen 
definitief antwoord worden gegeven. Geïnteresseerden zullen we hierover op de 
hoogte houden middels de website van RVO.  

 

18.  Kunnen universiteiten deelnemen? Universiteiten kunnen niet zelfstandig deelnemen, wel als onderdeel van een 
consortium. Projecten binnen de IPCEI-CIS moeten verder gaan dan Research 
& Development, en ook de eerste industriële toepassing omvatten. Een 
combinatie van universiteiten en bedrijven samen is wel mogelijk. 
 

19.  Welke taal moeten de documenten in 
worden aangeleverd? 
 

Engels 

20.  We hebben het consortium nog niet 

compleet. Kan dit later worden aangevuld? 

Probeer zo goed mogelijk het consortium alvast te beschrijven. Eventuele 

aanvullingen zijn later mogelijk.  



  

21.  Wat is het verschil tussen de IPCEI en 

GAIA-X? 
 

GAIA-X en IPCEI Cloud zijn twee verschillende sporen, die bijdragen aan het 

grotere ‘doel’ om te komen tot een Europees federatief stelsel van veilige 
verbonden cloud- en data infrastructuren. GAIA-X zal vooral werken aan 
standaarden en o.a. bestaande diensten meer interoperabel maken. IPCEI 
Cloud is gericht op investeringen in R&D&I en realiseren van nieuwe generatie 
clouddiensten, dus ook daadwerkelijk het ontwikkelen van niéuwe software, 
middleware e.d. Deze twee sporen zullen elkaar aanvullen. De lead ligt bij de 

IPCEI bij de lidstaten zelf. GAIA-X is een private vereniging met op dit moment 
220 leden. 
 

22.  Tijdens het invullen van de funding gap 
analyse loop ik tegen fouten in het Excel 
bestand aan. Kan dit worden opgelost? 

Voor de funding gap analyse wordt gewerkt met een Excel document van de 
Europese Commissie. Zodra er een update van dit bestand beschikbaar komt 
zullen wij deze delen via de website. Voor nu blijft het verzoek het huidige 

document zo volledig mogelijk in te vullen.  
 


