
 

  
Subsidiewijzer 2022: 
Regionaal 

 

 Klik op de naam van een regeling om de factsheet te openen 

 
 
1. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) 
 
Onderverdeeld in vier regio's: 
 
∙ Noord-Nederland: SNN 
∙ West-Nederland: Kansen voor West 3 
∙ Oost-Nederland: OP Oost 
∙ Zuid-Nederland: OP Zuid 

 MKB   Projecten met betrekking tot onderzoek, innovatie, HR, 
duurzaamheid en samenwerking 

 Digitalisering en cybersecurity zijn belangrijke topics binnen het 
kader van de EFRO. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid. 

 Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project 

 
 
2. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

REACT-EU 
 
Onderverdeeld in vier regio's: 
 
∙ Noord-Nederland: SSN 
∙ West-Nederland: Kansen voor West 3 
∙ Oost-Nederland: OP Oost 
∙ Zuid-Nederland: OP Zuid 

 Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

 Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen 

 Bedrijven 
 Ontwikkelingsmaatschappijen 
 Non-profit instellingen 
 Private partijen zonder winstoogmerk 

Subsidies in het kader van COVID-19 herstel. 
De volgende soorten projecten zijn van toepassing op HSD-partners: 
 Ontwikkeling van digitale innotavaties en digitaliseringsconcepten, 

met onder andere: 
- Digitale transitie 
- Digitalisering van bedrijfs- en technische processen 
- Cybersecurity 
- IoT 
- Smart Industry 
- AI 
- Blockchain 
 

 Investeringen in randvoorwaarden en condities voor re- en 
upskilling van personeel — met name digitale vaardigheden. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid. 

 Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project Openstelling: 
 15-02-2021 
 
Sluiting: 
 First come, first serve — tot het 

budget op is 

 
 
3. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Just Transition Fund (JTF) 
- Onderdeel van het EFRO-programma 
 
Onderverdeeld in vier regio's: 
 
∙ Noord-Nederland: SSN 
∙ West-Nederland: Kansen voor West 3 
∙ Oost-Nederland: OP Oost 
∙ Zuid-Nederland: OP Zuid 

 Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

 Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen) 

 Bedrijven 
 Ontwikkelingsmaatschappijen 
 Non-profit instellingen 
 Private partijen zonder winstoogmerk 

Projecten op het gebied van: 
 Onderzoek & innovatie en het bevorderen van geavanceerde 

technologieën 
 Inzet van technologie en infrastructuur voor betaalbare schone 

energie 
 Omscholing en bijscholing van werknemers 
 
Digitalisering, cybersecurity zijn belangrijke thema's die binnen deze 
kaders vallen 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennis exploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid. 

 Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project 

 
 
4. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Recovery and Resilience Facility 
- Onderdeel van het EFRO-programma 
 
Onderverdeeld in vier regio's: 
 
∙ Noord-Nederland: SSN 
∙ West-Nederland: Kansen voor West 3 
∙ Oost-Nederland: OP Oost 
∙ Zuid-Nederland: OP Zuid 

 Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

 Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen 

 Bedrijven 
 Ontwikkelingsmaatschappijen 
 Non-profit instellingen 
 Private partijen zonder winstoogmerk 

Subsidies in het kader van COVID-19 herstel. 
De volgende soorten projecten zijn van toepassing op HSD-partners: 
 Ontwikkeling van digitale innotavaties en digitaliseringsconcepten, 

met onder andere: 
- Digitale transitie 
- Digitalisering van bedrijfs- en technische processen 
- Cybersecurity 
- IoT 
- Smart Industry 
- AI 
- Blockhain 
 

 Investeringen in randvoorwaarden en condities voor re- en 
upskilling van personeel — met name digitale vaardigheden. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

 Prototype to market 
 Market growth 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Innovatie, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid. 

 Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project 

 
 
5. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Interreg 
- Onderdeel van het EFRO-programma 
 
Onderverdeeld in vier regio's: 
 
∙ Noord-Nederland: SSN 
∙ West-Nederland: Kansen voor West 3 
∙ Oost-Nederland: OP Oost 
∙ Zuid-Nederland: OP Zuid 

 Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

 Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen 

 Bedrijven 
 Ontwikkelingsmaatschappijen 
 Non-profit instellingen 
 Private partijen zonder winstoogmerk 

 Transnationale innovatieve en duurzame projecten die Europa 
sterker maken. 

 Digitaliserings- en cybercecurity-projecten zijn belangrijke thema's 
die binnen dit kader vallen. 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Advies en assistentie 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 
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Internet & Cybersecurity, Innovatie, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid, 
Internationalisering. 

 Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project  Verschillend per regio en per project 

 
 
7. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten  MKB  R&D-samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of 
vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. 

 Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd 
door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb'ers (elk voor 
eigen rekening en risico). 

 Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

 Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

 Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

 Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting 

Internet & Cybersecurity, Artificiële Intelligentie, 
Innovatie, Samenwerking, R&D. 

 Totaal in 2022 €5.806.944 
beschikbaar. 

 Hiervan is €2.900.000 beschikbaar 
voor R&D-samenwerkingsprojecten 
Artificiële Intelligentie (geen regio-
openstelling 

 En €2.906.944 voor R&D-
samenwerkingsprojecten (regulier, in 
samenwerking met de regio's). 

 Voor kleine R&D-
samenwerkingsprojecten is de subsidie 
min. €50.000 en max. €200.000 per 
innovatieproject, waarvan min. €25.000 
en max. €100.000 per deelnemer. 

 Voor grote R&D-
samenwerkingsprojecten is de subsidie 
min. €200.000 en max. €350.000 per 
innovatieproject, waarvan min. €25.000 
en max. €175.000 per deelnemer. 

 Het aanvragen van de subsidie kan, bij 
beschikbaarheid instrument, in de 
provincie of regio waar de penvoerder 
gevestigd is als ook meer dan 50% van 
de projectkosten in de betreffende 
regio worden gemaakt. 

 Subsidie voor R&D-
samenwerkingsprojecten, waarvan de 
activiteiten passen binnen paragraaf 
5.a (Digital Technologies: Artificiële 
Intelligentie) van de bijlage bij de 
regeling, kunt u alleen bij het RVO-
loket aanvragen. 

 Verschillend per regio en per project  Opent op 1 juni 2022 

 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/rd-samenwerkingsprojecten

