
 
  

Subsidiewijzer 2022: 
Europees 

 

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

 
 
1. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Horizon Europe (2021-2027) × MKB  Specifieke kaders voor Horizon Europe zijn nog onbekend.  
× Horizon Europe subsidieert onderzoeks-, innovatie-, en 

samenwerkingsprojecten met betrekking tot maatschappelijke 
uitdagingen en het versterken van technologische en industriële 
capaciteiten in Europa. 

 
Clusters van dit programma relevant voor HSD-partners: 
× Civil Security for Society 
× Digital, Industry and Space 

× Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

× Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

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

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

× 70% tot 100% subsidie voor de 
subsidiabele kosten (loonkosten, 
materiaalkosten, kosten derden etc.) 

× Technologieoverdracht 
× Technologieleverancier 
× Kennisuitwisseling 
× Netwerk 
× Volledige bottom-up innovatiesupport  

(consulting; coaching) 

Verschillend per project Openstelling:  
× 1-2-2021 
 
Sluiting:  
× Onbekend 

     
 
 
2. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Eurostars 
 
 

× MKB 
× Grootbedrijf 
× Kennisinstellingen 

× Het project kan in elk denkbaar technologiegebied vallen en richt 
zich op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst 
met civiele toepassingen. 

× Een project bestaat uit een samenwerking van ten minste twee 
bedrijven uit twee verschillende Eurostars-landen. 

× De hoofdparticipant is daarbij een research performing MKB. 
 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

× Prototype to market 

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

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

MKB: 
× Research 45% 
× R&D 35% 
 
Grootbedrijf: 
× Research 35% 
× R&D 25% 
 
Kennisinstellingen: 
× Research 50% 
× R&D 25% 

× 50% van de begroting moet worden gedragen door MKB-
ondernemingen 

× Eén onderneming mag niet verantwoordelijk zijn voor meer dan 
75% van de totale projectbegroting. 

× Het project duurt niet langer dan 3 jaar. 

Openstelling: 
× Vrijdag 6 januari 2023 
 
Sluiting: 
× Donderdag 9 maart 2023 

     

 
 
3. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Globalstars × MKB 
× Grootbedrijf 
× Kennisinstellingen 

× Het project kan in elk denkbaar technologiegebied vallen en richt 
zich op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst 
met civiele toepassingen. 

× Een project bestaat uit een samenwerking van ten minste twee 
bedrijven uit twee verschillende EUREKA-landen.  

× De hoofdparticipant is daarbij een research performing MKB. 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

× Prototype to market 

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

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

Verschillend per project Verschillend per project Momenteel zijn er geen 
openstellingen, deze worden mogelijk 
binnenkort verwacht. 

     

 
 
4. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Eureka (Network Projects & InvestHorizon) × MKB 
× Grootbedrijf 
× Kennisinstellingen 

× Projecten met betrekking tot internationale technologische 
samenwerking tussen bedrijven. 

× Projecten met betrekking tot het bedenken en implementeren van 
gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en 
maatschappelijke vraagstukken. 

× In het project moeten  minimaal 2 organisaties uit 2 Eureka landen 
betrokken zijn. 

× 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, Samenwerking, 
Duurzaamheid, Internationalisering. 

× Eureka-label 
× Netwerk 
× Onderzoek 
× Advies/coaching 
× Subsidiebedrag afhankelijk per project 

Verschillend per project Openstelling:  
× Afhankelijk per onderwerp 
 
Sluiting:  
× Onbekend 

     

 
 
5. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

ITEA 4 — Information Technology for European 
Advancement 

× MKB 
× Grootbedrijf 
× Kennisinstellingen 

Projecten met betrekking tot: 
× Software intensive systems 
× Software intensive services 

× 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, Samenwerking, 
Duurzaamheid, Internationalisering. 

Verschillend per project Verschillend per project Momenteel gesloten, meer calls 
verwacht in 2022 

     

     

 
 
6. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

EIT Digital × Start-ups 
× MKB 
× Onderzoeksinstellingen 

Het lanceren van nieuwe startups en/of nieuwe producten in flexibele 
innovatieprojecten van 12 maanden met een focus op: 
× Digital tech — Networking, Data, AI, Cybersecurity & Privacy 
× Digital Industry — Logistics, Production, Retail 
× Digital wellbeing — Healthy Youth, Occupational Health, 

Independent Living 
× Digital cities — Mobility, City Analytics, Safety 
× Digital finance — Retail Banking & Insurance, Asset Management, 

Corporate Financial Services 

× 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, Samenwerking, 
Duurzaamheid, Internationalisering. 

Verschillend per project Verschillend per project Openstelling:  
∙ Medio 2021 

     

 
 
7. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

European Cyber Security Organisation (ECSO) × Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

× Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen 

× Bedrijven 
× Ontwikkelingsmaatschappijen 
× Non-profitinstellingen 
× Private partijen zonder winstoogmerk 

× Alle soorten projecten die te maken hebben met cybersecurity. × 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, Samenwerking, 
Duurzaamheid, Internationalisering. 

× "Cybersecurity Made in Europe" label 
× Netwerk 
× Onderzoek 
× Advies/coaching 

N.v.t. Openstelling:  
× 1-1-2021 

     

 
 
8. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

COST: Europese samenwerking in wetenschap 
en techniek 

× Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

× Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen 

× Bedrijven 
× Ontwikkelingsmaatschappijen 
× Non-profitinstellingen 
× Private partijen zonder winstoogmerk 

× Projecten in het kader van het opzetten van, of het organiseren 
voor internationale onderzoeks- en innovatienetwerken zodat 
onderzoekers en ontwikkelaars ideeën kunnen delen en samen 
kunnen werken. 
 
Denk hierbij aan bijeenkomsten van onderzoekers, conferenties en 
workshops, trainingen, korte uitwisselingsreizen en 
promotiemateriaal. 
Alle wetenschaps- en technologiesectoren. 

× 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, Innovatie, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid, 
Internationalisering. 

Tot 100% van de coördinatiekosten 
 
Zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten 
en kosten voor disseminatie. 

Verschillend per project Openstelling:  
20-10-2021 

     

 
 
9. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Connecting Europe Facility (CEF) 2 Digital × Overheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterschap) 

× Kennisinstellingen (universiteiten, 
hogescholen 

× Bedrijven 
× Ontwikkelingsmaatschappijen 
× Non-profitinstellingen 
× Private partijen zonder winstoogmerk 

Projecten met betrekking to trans-Europese netwerken en 
infrastructuren in de digitale sector. 
Met onder andere topics als:  
× Cybersecurity  
× Publieke open data 
× BRIS 
× Bockchain 
× e-Archivering 
× eID & eSignature 

× Prototype to market 
× Market growth 

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

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

Verschillend per project Verschillend per project Momenteel geen openstellingen, meer 
verwacht van 2022 tot 2025 

     

  
 

   

 ]    

     

     

 
10. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

European Digital Innovation Hubs × MKB 
× Publieke instanties  

× Projecten met betrekking tot het versnellen van effectieve en 
functionele inzet van nieuwe digitale technieken in het 
bedrijfsleven en de publieke sector in Europa. 

× 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, 
Internationalisering. 

× Het bieden van testruimte 
× Het initiëren van netwerkactiviteiten 
× Het trainen en opleiden van 

(potentiële) medewerkers 
× Ondersteuning bij digitale transformatie 
× Het mogelijk maken van toegang tot 

financiering  

Verschillend per project Openstelling: 
× Q3 2022 

     

 
 
11. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

UIA Urban Security × Stedelijke autoriteiten met meer dan 
50.000 inwoners  

× Groepen stedelijke autoriteiten met 
een totale bevolking van minstens 
50.000 inwoners 

× Alle soorten projecten die te maken hebben met cybersecurity. 
 
Belangrijke eisen aan de projecten zijn: 
× Innovativiteit 
× Partnerschap 
× Meetbaarheid van resultaten 
× Transferability (10%)  

× 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, Samenwerking, 
Duurzaamheid, Internationalisering. 

× Tot 80% van de projectkosten Verschillend per project Openstelling:  
× Onbekend 

 

 
 
12. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Key Digital Technologies Joint Undertaking 
(KDT JU) 

× Organisaties die een bijdrage kan 
leveren aan de RD&I doelen van het 
project. 

× Samenwerking is vereist, minimaal 1 
industriële partner en als er maar 1 
Nederlandse partner is moet dit een 
MKB-bedrijf zijn. 

 

× Project moet over industrieel onderzoek of experimentele 
ontwikkeling (of allebei) gaan.  

× De doelstellingen van het Nederlandse deel van het project 
passen binnen het Innovatiecontract High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) en de daaraan ten grondslag liggende 
routekaarten 

× Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

× Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

× Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

× Prototype to market 

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

Innovatie, Samenwerking, Elektronische 
componenten en systemen, Internationalisering. 

× Tot 30% van de projectkosten Verschillend per project Open calls 2022:  
× 3 mei – 21 september 

 
 

 
 
13. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Horizon Europe 2020: SecurIT × MKB-bedrijven  
× Samenwerking is vereist, minimaal 1 

Europese partner. 
 

× Project moet passen in een van de volgende drie domeinen; 
× Sensitive infrastructure protection 
× Disaster resilience 
× Public spaces protection – major events 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

× Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

× Prototype to market 

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

Innovatie, Europese Samenwerking, Kritieke 
Infrastructuur, Grote Evenementen, Natuurlijke 
Rampen, Crisismanagement, Cybersecurity, 
Veiligheidsoplossingen. 

× Tot €74k per prototype project (min. 
TRL 5)  

× Tot €88k per demonstrator project 
(min. TRL 5) 

× Max €60k per projectpartner 

Verschillend per project Open call 2022 gesloten. 
 
Tweede open call verwacht van 
Februari 2023 tot Mei 2023  
 

 
 

 
 
15. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

EIC: Transition  × Individuele aanvragers (MKB, spin-
offs, startende ondernemingen, 
onderzoeksorganisaties, 
universiteiten). 

× Of kleine consortia (maximaal 5 
partners) 

× Het omzetten van onderzoeksresultaten in baanbrekende 
innovaties en het ontwikkelen van businessplannen voor 
specifieke toepassingen. 

× De volwassenwording en validatie van uw nieuwe technologie in 
het lab en in relevante toepassingsomgevingen 

× De ontwikkeling van een business case en (bedrijfs)model voor de 
toekomstige commercialisering van de innovatie. 

× Aangezien de financiering van de overgang een nieuwe regeling 
van Horizon Europa is, is deze voor 2021 beperkt tot aanvragen 
die gebaseerd zijn op resultaten die zijn gegenereerd door de 
volgende in aanmerking komende projecten; 
 

× EIC Pathfinder-projecten (met inbegrip van projecten die zijn 
gefinancierd in het kader van EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 
FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships en FET ERAnet calls) 

× Horizon 2020-proofconceptprojecten van de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 

× Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

× Prototype to market 
× Market growth 

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

Innovatie, Samenwerking, Elektronische 
componenten en systemen, Internationalisering, 
Europa. 

× Open funding tot €2,5 miljoen Verschillend per project/call Sluiting:  
× 28 september 2022 

 
 

 
 
16. 

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project 

Digital Europe    × Verschillend per project/call × Financiering voor projecten op vijf cruciale gebieden: 
supercomputing, artificiële intelligentie, cybersecurity, 
geavanceerde digitale vaardigheden, en zorgen voor een breed 
gebruik van digitale technologieën in de economie en de 
samenleving.  

× Het programma is erop gericht de kloof tussen het onderzoek naar 
digitale technologieën en de toepassing ervan te dichten en de 

× Verkennend onderzoek 
(initieel/strategisch) 

× Verkennend onderzoek 
(kennisopbouw) 

× Toepassing (prototype, advies en 
assistentie) 



resultaten van onderzoek naar de markt te brengen - ten bate van 
de burgers en de bedrijven in Europa, en met name het MKB. 

× Investeringen in het kader van het programma Digitaal Europa 
ondersteunen de tweeledige doelstelling van de Unie van een 
groene overgang en digitale transformatie en versterken de 
veerkracht en de strategische autonomie van de Unie. 

× Kennisexploitatie (patenten en 
licenties) 

× Prototype to market 
× Market growth 

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

Innovatie, Samenwerking, Elektronische 
componenten en systemen, Internationalisering, 
Europa, supercomputing, Artificiële Intelligentie, 
cybersecurity, advanced digital skills. 

× Totaal 7,6 miljard verdeeld over 45 
calls en 6 jaar. 

× Verschillend per call en project. 

Verschillend per project/call Momenteel geen open calls, meer 
verwacht van 2022 tot 2027 

 
 


