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Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies 
Geldend van 15-10-2020 t/m … 

§ 4.2.11. Systeemintegratie 

Artikel 4.2.71. Begripsomschrijvingen 

In deze paragraaf wordt verstaan onder: 

  overige niet-economische projectactiviteiten van onderzoeksorganisaties: overige 
projectactiviteiten, bestaande uit kennisoverdracht in de vorm van de brede verspreiding van 
onderzoeksresultaten op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis, onafhankelijk 
uitgevoerd door onderzoeksorganisaties en in de boekhouding van deze 
onderzoeksorganisaties opgenomen als niet-economische activiteiten; 

  overige projectactiviteiten: activiteiten die bijdragen aan het doel van een 
systeemintegratieproject, voor zover de activiteiten betrekking hebben op programmalijn 1. 
(Multi-modelling voor integrale besluitvorming), opgenomen in bijlage 4.2.10, en bestaan uit 
kennisoverdracht of het vormen en in stand houden van een netwerk waarbinnen kennis en 
ervaring aanwezig is en wordt uitgewisseld over deze programmalijn; 

  systeemintegratieproject: project dat past binnen de in bijlage 4.2.10 opgenomen 
programmalijnen, bestaande uit: 
a. industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling; of 
b. overige projectactiviteiten. 

 
Artikel 4.2.72. Subsidieverstrekking 

1. De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een deelnemer in een samenwerkingsverband 
voor het uitvoeren van een systeemintegratieproject. 

2. Een samenwerkingsverband bevat ten minste één onderneming die voor zover het gaat om 
overige projectactiviteiten niet actief is in: 

a. de sector visserij en aquacultuur; 
b. de primaire productie van landbouwproducten; of 
c. de sector verwerking en afzet van landbouwproducten in de gevallen, bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, onder c, van de algemene de-minimisverordening. 

Belangrijke uitleg bij de Regelingstekst van de regeling 
SysteemIntegratie, gepubliceerd in de StaatsCourant van 9 
december 2021. 
 
In onderstaand document is de zgn ‘geconsolideerde tekst’ weergegeven, welke was opgesteld ten 
behoeve van de regeling SysteemIntegratie 2020 - welke is gepubliceerd op 24 sept 2020 en open 
stond voor indiening in de periode 15 okt 2020 t/m 15 dec 2020. 
 
Voor de regeling SysteemIntegratie 2021 - welke is gepubliceerd op 9 dec 2021  en open staat voor 
indiening van 1 feb 2022 t/m 29 mrt 2022-, is geen nieuwe ‘geconsolideerde tekst’ opgesteld. De 
onderstaande tekst uit 2020 is in beginsel goed bruikbaar, met dien verstande dat er in deze periode 
alleen voor programmalijn 2 en niet voor programmalijn 1 en 3 kan worden ingediend. 
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Artikel 4.2.73. Steunintensiteit 

1. De subsidie bedraagt voor een systeemintegratieproject: 

a. 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek; 
b. 25% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op experimentele 

ontwikkeling; 
c. 80% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op niet-economische 

activiteiten van onderzoeksorganisaties; 
d. 50% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op overige 

projectactiviteiten. 
 
2. De percentages, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, worden verhoogd met: 

a. 10 procentpunten, indien de aanvrager een middelgrote onderneming is en de subsidiabele 
kosten worden gemaakt en betaald door de middelgrote onderneming; of 

b. 20 procentpunten, indien de aanvrager een kleine onderneming is en de subsidiabele kosten 
worden gemaakt en betaald door de kleine onderneming. 

 
3. De subsidie bedraagt maximaal € 1.200.000 per systeemintegratieproject. 

4. In afwijking van het derde lid bedraagt de subsidie per systeemintegratieproject dat valt onder 
programmalijn 2 (Smart multi-commodity energy system (SMCES)), opgenomen in bijlage 4.2.10, 
ten hoogste € 1.400.000. 

5. Onverminderd het derde lid bedraagt de subsidie, voor zover het overige projectactiviteiten betreft 
die door een onderneming worden uitgevoerd, per onderneming in een samenwerkingsverband 
ten hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de algemene de-minimisverordening. 

Artikel 4.2.73a. Subsidiabele kosten 

1. Voor zover de projectactiviteiten bestaan uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling 
dan wel niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties, bedoeld in artikel 4.2.73, 
eerste lid, onderdelen a en b respectievelijk c, komen de kosten, bedoeld in artikel 25, derde lid, 
van de algemene groepsvrijstellingsverordening voor subsidie in aanmerking. 

2. Binnenlandse reiskosten komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Artikel 4.2.74. Verdeling van het subsidieplafond 

De minister verdeelt het subsidieplafond op volgorde van rangschikking van de aanvragen. 

Artikel 4.2.75. Realisatietermijn 

De termijn, bedoeld in artikel 23, onderdeel b, van het besluit, is twee jaar. 

Artikel 4.2.76. Afwijzingsgronden 

De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien: 

a. na toepassing van artikel 4.2.77, eerste en tweede lid, minder dan 6 punten per criterium zijn 
toegekend; 

b. eerder op grond van dit hoofdstuk of de Subsidieregeling energie en innovatie een subsidie is 
verstrekt voor een soortgelijk project; 

c. in geval aan een samenwerkingsverband een onderzoeksorganisatie deelneemt, de 
samenwerking tussen die onderzoeksorganisatie en de overige deelnemers in het 
samenwerkingsverband onvoldoende evenwichtig is, blijkend uit de omstandigheid dat de 
onderzoeksorganisatie meer dan 65 procent van de subsidiabele kosten maakt; 

d. in geval gebruik wordt gemaakt van een ICT-voorziening als bedoeld in programmalijn 1 (Multi-
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modelling voor integrale besluitvorming) of programmalijn 3 (Besluitvormingstools flexibiliteit), 
opgenomen in bijlage 4.2.10, deze voorziening niet werkt op basis van open standaarden; 

e. in de aanvraag onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat andere partijen na afloop van het 
project toegang hebben tot de projectresultaten zonder belemmerende of discriminerende 
voorwaarden; 

f. onvoldoende vertrouwen bestaat dat met het project ontwikkelde producten na afloop van het 
project zonder subsidie, zo nodig na doorontwikkeling, aangeboden worden op een markt; 

g. de aanvraag, voor zover het overige projectactiviteiten betreft die worden uitgevoerd door 
ondernemingen, activiteiten bevat die direct verband houden met: 
1°. de omvang van de uitvoer naar andere lidstaten van de Europese Unie of derde landen; 
2°. het oprichten en exploiteren van een distributienet ten behoeve van de uitvoer; of 
3°. andere lopende uitgaven direct verband houdend met activiteiten op het gebied van uitvoer. 

 
Artikel 4.2.77. Rangschikkingscriteria 

1. De minister kent aan een project een hoger aantal punten toe naarmate: 

a. het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijnen, genoemd in bijlage 
4.2.10; 

b. de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is; 
c. de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de 

omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de mate waarin de beschikbare middelen 
effectiever en efficiënter worden ingezet; 

d. de kwaliteit van het samenwerkingsverband beter is, blijkend uit de samenstelling van het 
samenwerkingsverband en de projectorganisatie; 

e. het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of 
techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt. 

 
2. De minister kent per onderdeel van het eerste lid ten minste één en ten hoogste tien punten toe. 

3. De minister rangschikt de aanvragen waarop niet afwijzend is beslist hoger naarmate in totaal 
meer punten aan het project zijn toegekend. 

4. Geen subsidie wordt verleend voor een project dat lager is gerangschikt dan het hoogst 
gerangschikte project in een programmalijn, genoemd in bijlage 4.2.10. 

Artikel 4.2.77a. Informatieverplichtingen 

1. Onverminderd artikel 4.2.3, eerste en tweede lid, bevat een aanvraag om subsidie: 

a. gegevens over de grootte van het bedrijf van de aanvrager, indien de aanvrager aanspraak wil 
maken op een verhoogd percentage aan subsidie voor een kleine of middelgrote onderneming 
als bedoeld in artikel 4.2.73, tweede lid; 

b. voor zover het overige projectactiviteiten betreft die worden uitgevoerd door ondernemingen, 
een verklaring de-minimissteun van elke onderneming in het samenwerkingsverband die deze 
activiteiten uitvoert. 

 
2. De aanvraag gaat vergezeld van: 

a. een beknopte beschrijving van de kennis, ervaring en capaciteiten van de bij de uitvoering van 
het systeemintegratieproject betrokken personen, die relevant zijn om de kwaliteit van het 
samenwerkingsverband te kunnen beoordelen; 

b. een plan dat betrekking heeft op de wijze waarop de kennisverspreiding plaatsvindt; 
c. bewijsstukken waaruit de inbreng van alle afzonderlijke deelnemers in een 

samenwerkingsverband voor de uitvoering van het desbetreffende systeemintegratie-project 
volgt. 

 
Artikel 4.2.77b. Kennisverspreiding 

Onverminderd artikel 4.2.2, tweede en derde lid, verstrekt de subsidieontvanger gedurende de looptijd 
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van het project jaarlijks een voortgangsrapportage die de minister kan gebruiken voor de openbare 
brede verspreiding van de niet-bedrijfsgevoelige kennis en informatie die met het project worden 
opgedaan. 

Artikel 4.2.77c. Staatssteun 

De subsidie, bedoeld in artikel 4.2.72, eerste lid, met uitzondering van de subsidie voor zover deze 
betrekking heeft op niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties of overige niet-
economische projectactiviteiten van onderzoeksorganisaties, bevat staatsteun en wordt 
gerechtvaardigd door: 

a. artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening, voor zover de subsidie bestemd is 
voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling; 

b. de algemene de-minimisverordening, voor zover de subsidie bestemd is voor de overige 
projectactiviteiten die worden uitgevoerd door ondernemingen. 


