
  

Subsidieoverzicht 
Uitgave februari 2020 
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Subsidie 
verstrekker 

 
Waarvoor? 

 
Voor wie? 

 
Subsdieperc. 
1 mkb-bedrijf 

 
Subsdieperc. 
2 of meer 
mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag 

DHI:  
haalbaarheidsstudies  
Indieningstermijn: 15 januari 2020 t/m  
31 december 2020 

RVO  
  

Haalbaarheidsstudie voor 
export/investeringsbelang buitenland.   

Voor mkb 
ondernemingen 
die handelen in 
het buitenland  

50-60%  
 (60% voor fragiele 
landen)  

50-60%  
(60% voor 
fragiele landen)  

Max. €100.000   

DHI:  
demonstratieproject  
Indieningstermijn: 15 januari 2020 t/m  
31 december 2020 

RVO  
  

Demonstratieproject voor 
export/investeringsbelang buitenland voor mkb 
ondernemingen. (Investeren in buitenlandse 
ondernemingen)  

Voor mkb 
ondernemingen 
die handelen in 
het buitenland  

50-60%  
(60% voor fragiele 
landen)  

50-60%  
(60% voor 
fragiele landen)  

Max. €200.000  

DHI:  
investeringsvoorbereidingsproject  
Indieningstermijn: 15 januari 2020 t/m  
31 december 2020 

RVO 
  

Investeringsvoorbereidingsproject voor 
export/investeringsbelang buitenland voor mkb 
ondernemingen.  

Voor mkb 
ondernemingen 
die handelen in 
het buitenland  

50-60%  
(60% voor fragiele 
landen)  

50-60%  
(60% voor 
fragiele landen)  

Max. €100.000  

 WBSO 
 
Voor ondernemingen met werknemers 
geldt: 

• U mag maximaal 3 keer per jaar 
tot en met 31 augustus een 
aanvraag indienen. 

• U mag per keer voor minimaal 3 
en maximaal 12 
aaneengesloten maanden 
WBSO aanvragen per 
kalenderjaar. 

• U moet uw aanvraag minstens 1 
kalendermaand voor het begin 
van de aanvraagperiode 
indienen.  

RVO  
  

-Ondernemers die een nieuw product willen 
ontwikkelen.  
-Het ontwikkelen van een nieuw productieproces.  
-Het ontwikkelen van technische programmatuur.  
-Technisch wetenschappelijk onderzoek.  
 
Indieningstermijn: 

• uw aanvraag voor een periode vanaf 1 
april uiterlijk op 28 februari indient. 

• uw aanvraag voor een periode vanaf 1 
juli (bijvoorbeeld juli t/m december) 
uiterlijk op 31 mei indient. 

• uw aanvraag voor de laatste 3 maanden 
van het jaar uiterlijk op 31 augustus 2019 
indient. 

• 30 november is de uiterste datum voor 
aanvragen  vanaf 1 januari  van het 
komende kalenderjaar.  

Alle ondernemers 
kunnen 
gebruikmaken 
van de WBSO.   

1e schijf: tot 
€350.000  
  
2e schijf: boven 
€350.000  
  
1e schijf: 32%  
2e schijf: 16%  
 
Techostarters: 
1e schijf: 40%  
  
Het bedrag wordt 
als  volgt berekend: 
(S&O-uren x S&O-
uurloon) + (forfaitair 
bedrag of begrote 
kosten en uitgaven) 
x percentage 1e of 
2e schijf.  

n.v.t.  Afhankelijk van 
loonkosten, overige 
kosten en uitgaven 
voor S&O werk. 
Deze kosten 
worden 
gecompenseerd 
(minder 
loonheffing 
afdragen)  
Zelfstandigen 
krijgen vaste aftrek 
en starters een 
extra 
tegemoetkoming.  
  
- De S&O-aftrek 
voor zelfstandigen 
bedraagt   
€12.775;   
 -De aanvullende 
S&O-aftrek voor 
startende 
zelfstandigen 
bedraagt €6.391.   
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Subsidie 
verstrekker  

 
Subsidiepercentage  

 
Opmerking   

DEI-Subsidie: Pilotproject 
/ experimentele ontwikkeling  

RVO  25%  
80%  

Voor ondernemingen  
Voor onderzoeksorganisaties (niet-ec. activiteiten)  

DEI-
Subsidie: Milieuproject/overige 
CO2- reducerende maatregelen  

RVO  40%  Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een minder milieuvriendelijke investering die zonder de steun op 
geloofwaardige wijze zou zijn verricht.  

DEI-Subsidie: Recyclingproject  RVO  35%  Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een conventioneel proces van hergebruik en recycling met dezelfde 
capaciteit die zonder de steun zou zijn gebouwd.  

DEI-
Subsidie: Infrastructuurproject 
(energie-infrastructuur en lokale 
infrastructuur)  

RVO  50%  Subsidie ≤ (investeringskosten – exploitatiewinst) Infrastructuur voor elektriciteit en gas alleen in 
steungebieden.  

DEI-Subsidie: Energie-efficiëntie  RVO  30%  Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. een minder  
milieuvriendelijke investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.  

DEI-Subsidie: Hernieuwbare 
energie  

RVO  45%  Als:  
1. de investering als afzonderlijke investering kan worden vastgesteld  
2. de investering verrekend wordt met referentiekosten.  

    30%  Voor kleine installaties waar geen vergelijkbaar traditioneel systeem voor bestaat  
Alle projecten  RVO  + 10 procentpunten  

+ 20 procentpunten  
Voor middelgrote ondernemingen   
Voor kleine ondernemingen  

Thema’s DEI-subsidie  Subsidiebedragen  
  

Energie-innovatie  Max.€6miljoen                                                                           Indieningstermijn:    15-01-2020 t/m 07-01-2021                                              

CO2-reductie industrie  Max.€6 miljoen                                                                          Indieningstermijn:   15-01-2020 t/m 07-01-2021   
  

Innovaties 
t.b.v. aardgasloze woningen, 
wijken en gebouwen  

Max.€6 miljoen                                                                          Indieningstermijn:    15-01-2020 t/m 07-01-2021 
  

Innovaties 
t.b.v. aardgasloze woningen, 
wijken en gebouwen -
subthema Maatschappelijk 
vastgoed  

Max.€6 miljoen                                                                         Indieningstermijn:     15-01-2020 t/m 07-01-2021 

Flexibilisering van het 
elektriciteitssysteem  (kort of 
langlopende projecten) 

Max.€15 miljoen                                                                      Indieningstermijn (kortlopende projecten):    
                                                                                                        Indieningstermijn (langlopende projecten):   
  

Ruimtelijke inpassing 
grootschalige elektriciteits- 
opwekking met zon of wind  

Max.€6 miljoen                                                                        Indieningstermijn:   15-01-2020 t/m 07-01-2021 
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Circulaire economie Max. €6 miljoen                                                                      Indieningstermijn:    01-08-2019 t/m 22-09-2020 

   

 
Subsidie 
verstrekker  

 
 
Waarvoor?  
  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdieperc.  
1 mkb-bedrijf  
  

 
Subsdieperc.  
2 of meer mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Mit-subsidie: 
Haalbaarheidsproject  
 
 
Indieningstermijn: opent 7 
april 2020 
  

SNN en voor Visserij bij 
RVO  
 
  

Haalbaarheidsproject om technische en 
economische risico’s in kaart te brengen.  

• Literatuuronderzoek  

• Octrooionderzoek  

• Inventarisatie van beschikbare 
technologie en potentiële partners  

• Marktverkenning  

• Concurrentieanalyse  
  
Industrieel onderzoek of experimentele 
ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op 
verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van 
nieuwe producten, productieprocessen of 
diensten.  
  

De mkb-
innovatiestimulering 
Regio en Topsectoren 
(MIT) stimuleert innovatie 
bij het midden- en 
kleinbedrijf over 
regiogrenzen heen.  

40%  40%  Max. € 20.000  

MIT-subsidie: 
Kennisvoucher  
 
Indieningstermijn:  
Opent 7 april 2020 
  

RVO  
  

Voor kennisvragen over vernieuwing van 
producten, productieprocessen of diensten 
kan een mkb’er -als een kennisinstelling de 
vraag gaat beantwoorden- gebruik maken 
van een voucher.  

Voor alle mkb-ers die een 
kennisvraag hebben.  

50%  n.v.t.  Max. € 3.750  

MIT-subsidie: R&D-
samenwerkingsproject  
 
Indieningstermijn:  
Opent 11 juni 2020 

Hangt af of penvoeder 
meer dan 50% kosten 
maakt in een bepaalde 
regio.   
  
RVO/SNN 
  

Een samenwerkingsverband tussen 
minimaal 2 mkb-ers om producten, 
productieprocessen of diensten te 
ontwikkelen of te vernieuwen. (Industrieel of 
experimenteel onderzoek)  
  
  

Voor alle mkb-ers die iets 
wil ontwikkelen of 
vernieuwen.  

n.v.t.  35%  
  
  

R&D-
samenwerking:   
min. € 50.000 en 
max. € 350.000  
 
Per deelnemer: 
min. €25.000 
max.€100.000  

SLIM-regeling 
 
Indieningstermijn: 
MKB: Opent 2 maart 2020 t/m 
31 maart 2020 
 
Samenwerking + groot 
bedrijven: 1 april 2020 t/m 30 
juni 2020 

RVO Het doel van deze regeling is om door 
middel van subsidie een bijdrage te leveren 
aan initiatieven in het mkb en specifiek in de 
grootbedrijven in de landbouw-, 
horeca- of recreatiesector, gericht op het 
stimuleren van een leven lang 
ontwikkelen. 

Mkb en grote bedrijven in 
de sectoren landbouw, 
horeca en recreatie. 

 Kleine 60% 
Middelgroot 80% 

Grote bedrijven: 
60% 
 
Samenwerkingsverb
: 60% 

Mkb: Max. €24.999 
 
Samenwerkvbd:  
Max. €500.000 
 
Landbouw: €20.000 
 
Groot bedr: Max. 
€200.000 
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Subsidie 
verstrekker  
  

 
Waarvoor?  
  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdie 
perc.  
1 mkb-
bedrijf  

 
Subsdie 
perc. 2 of meer mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Eurostars subsidie  
 
Indieningstermijn:  
Opent 13 februari 2020  

RVO  
  

Eurostars-regeling is bedoeld voor 
mkb’ers die een marktgerichte 
technologische ontwikkeling willen uit 
voeren (producten, processen, 
diensten). Een harde eis is een 
internationale R&D-samenwerking.  

 
 
 
 
 
  

Eurostars is bestemd voor het 
onderzoekuitvoerende mkb 
(research performing SME). Dat 
zijn bedrijven die een specifiek 
deel van hun omzet of fte’s 
inzetten voor toegepast 
onderzoek en experimentele 
ontwikkeling. Ook andere 
organisaties kunnen, onder 
voorwaarden, deelnemen 
aan Eurostars-projecten.   
  

• High-tech mkb  

• Universiteit  

• Researchinstituut  

• MKB  

• Groot bedrijf  

• Overig  
  

n.v.t.   
  a.  

  
b.  

MKB  45 %  35 %  
Groot  
bedrijf  

35 %  25 %  
Kennis  
inst.  

50 %  25 %  

 
a.Onderzoek  
b.Ontwikkeling  

De maximale bijdrage
per project bedraagt  
€500.000 voor alle 
Nederlandse  
project- 
partners samen.  
  

MKB Idee  
 
Indieningstermijn: 
Nog niet bekend 

RVO  Mkb’ers stimuleren om te investeren 
in scholing en ontwikkeling van huidig 
en toekomstig werkenden  

Mkb-ondernemingen die willen 
investeren in scholing en 
ontwikkeling.   

100%  100%  Individuele  
deelnemer: 
min. €25.000 en 
max. € 124.999 incl. 
BTW  
  
Voor samenwerking  
bedraagt de subsidie  
max. € 200.000.   
  
Voor de deelnemers  
onderling gelden  
dezelfde bedragen als 
voor individuele  
deelnemer: min.  
€ 25.000 en max.  
€ 124.999   
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Subsidie 
verstrekker  
  

 
Waarvoor?  
  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdieperc.  
1 mkb-bedrijf  
  

 
Subsdieperc.  
2 of meer mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Voucherregeling               
 
Indieningstermijn:  
3 februari 2020 t/m  
31 december 2020       
  

SNN  • Het inschakelen van een 
onafhankelijke deskundige voor 
bedrijfsontwikkeling, innovatie-
advies, financieringsadvies of een 
HR-beleidsplan. Ook voor het laten 
maken van een website voor je 
onderneming.  

• Minimaster 

• Het deelnemen aan (in-
company) opleidingen, trainingen, 
seminars of cursussen voor HR-
deskundigheidsbevordering  

Ondernemers in 
midden- en 
kleinbedrijf 
gevestigd en actief 
in de provincie 
Friesland.  

50%  n.v.t.  Per project €500 max €2.500   

Valorisatie C 2020 
 
Indieningstermijn: 
9 september 2020 t/m 1 
juli 2021 

SNN  Kosten voor het ontwikkelen, bouwen 
en testen van een 
prototype (innovatieve producten, 
concepten, technologieën en 
diensten) inclusief de eigen uren die 
hiervoor nodig zijn.  

Voor mkb’ers in 
Groningen, Friesland 
en Drenthe die een 
innovatie 
ontwikkelen, al dan 
niet in 
samenwerking met 
kennisinstellingen 
en grote bedrijven.  

35%  30%  
(Kan lager uitvallen op 
grond van AGVV)  
  

De minimale subsidie bedraagt  
€ 100.000, -. 
 
Er geldt geen maximum.  

Valorisatie D 2020 
(CO2 gerelateerd)  
 
Indieningstermijn: 
9 september 2020 t/m 1 
juli 2021 

SNN  Kosten voor het ontwikkelen, bouwen 
en testen van een 
prototype (innovatieve producten, 
concepten, technologieën en 
diensten) inclusief de eigen uren die 
hiervoor nodig zijn.  
  

Voor mkb’ers in 
Groningen, Friesland 
en Drenthe die een 
innovatie 
ontwikkelen, al dan 
niet in 
samenwerking met 
kennisinstellingen 
en grote bedrijven.  

35%  35%  
(Kan lager uitvallen op 
grond van AGVV)  

De minimale subsidie bedraagt  
€ 100.000, -. 
 
Er geldt geen maximum.  
  

VIA 2020 
 
Indieningstermijn: 
1 april 2020 t/m 31 
december 2020 

SNN  Het betreft een regeling voor nieuwe 
innovatieve ontwikkelingen. De 
innovatie draag bij aan het 
maatschappelijke belang.  

• Individueel  

• Individueel CO2  

• Samenwerking  

• Samenwerking CO2  
  

Ondernemers in 
midden- en 
kleinbedrijf 
gevestigd en actief 
in Drenthe, Friesland 
of Groningen.  

35% 
 
Geldt voor: 
Ontwikkelingsprojecten 
 
Software projecten 
  

50% 
 
Geldt voor: 
Ontwikkelingsprojecten 
 
Organisatie- innovatie  

Ontwikkeling product, procedé of 
dienst (al dan niet CO2): 
min. €10.000 max. €100.000  
 
Software projecten: 
Min. €10.000 max. €50.000 
 
Organisatie-innovatie: 

min. €10.000 max. €12.500     
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Subsidie 
verstrekker  
  

 
Waarvoor?  
  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdieperc.  
1 mkb-bedrijf  
  

 
Subsdieperc.  
2 of meer 
mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Proeftuinen C 2019 
 
Indieningstermijn: 
15 mei 2019 tot en met 1 juli 
2020 

SNN  Proeftuinen (testen van technologische 
innovatie of marktinnovatie van nieuwe of 
vernieuwde producten of diensten)   
heeft tot doel om innovatieclusters 
(kennisinstellingen, mkb-bedrijven en/of 
grootbedrijven) te ondersteunen bij het 
opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel 
onderling (beter) verbinden van 
proeftuinen. Op hun beurt gebruiken mkb-
bedrijven deze proeftuinen om hun 
innovatieve projecten sneller te 
ontwikkelen en te testen in een real-life 
omgeving waardoor marktlancering sneller 
kan plaatsvinden.  

Het innovatiecluster 
(één juridische 
entiteit) dat een 
proeftuin beheert en 
beschikbaar stelt kan 
de subsidie 
aanvragen. De 
proeftuin is gevestigd 
in Drenthe, Fryslân 
en/of Groningen  

40% 40%  
  

De minimale subsidie bedraagt  
€ 200.000,-. 
Er geldt geen maximum.  
  

Proeftuinen D 2019 
(CO2 gerelateerd)  
 
Indieningstermijn: 
15 mei 2019 tot en met 1 juli 
2020 
  

SNN  Proeftuinen (testen van technologische 
innovatie of marktinnovatie van nieuwe of 
vernieuwde producten of diensten) heeft 
tot doel om innovatieclusters 
(kennisinstellingen, mkb-bedrijven en/of 
grootbedrijven) te ondersteunen bij het 
opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel 
onderling (beter) verbinden van 
proeftuinen. Op hun beurt gebruiken mkb-
bedrijven deze proeftuinen om hun 
innovatieve projecten sneller te 
ontwikkelen en te testen in een real-life 
omgeving waardoor marktlancering sneller 
kan plaatsvinden.  

Het innovatiecluster 
(één juridische 
entiteit) dat een 
proeftuin beheert en 
beschikbaar stelt kan 
de subsidie 
aanvragen. De 
proeftuin is gevestigd 
in Drenthe, Fryslân 
en/of Groningen  
  

40% 

  
40%  
 
  

De minimale subsidie  
bedraagt € 200.000,-. 
Er geldt geen maximum.  
  

KEI  2019 
 
Indieningstermijn: 
11 juni 2019 tot en met 30 
september 2020 

SNN De subsidieregeling  is bestemd voor het 
detacheren en plaatsen van personeel en 
heeft als doel kennisontwikkeling, op het 
gebied van technologische innovatie, 
organisatie-innovatie of marktinnovatie bij 
het midden- en kleinbedrijf in de provincies 
Drenthe,  Fryslân en Groningen, te 
stimuleren. 
 
 

Subsidie wordt 
verstrekt aan een 
mkb-onderneming 
die op het moment 
van aanvragen een 
vestiging 
heeft in de provincies 
Drenthe, Fryslân of 
Groningen en daar 

Promovendus: 50% 
 
Plaatsen personeel: 
40% -50%  
(50% indien het valt in een 
topsector) 
 

Detachering: 
40% 

 Min. € 4.000,00- 
 
De max.  voor plaatsen en 
detachering 
 € 100.000,- 
 
De max. voor promovendus 
bedraagt € 200.000,- 
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ondernemingsactivite
iten uitvoert. 

 
  

  

 
Subsidie 
verstrekker   
  

 
Waarvoor?  
  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdieperc.  
1 mkb-bedrijf  
  

 
Subsdieperc.  
2 of meer mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Mienskipsfonds  
 
Openstellingen 2020  
tender 1: 13 januari tot en met 
6 februari;  

tender 2: 20 april tot en met 14 
mei;  

tender 3: 7 september tot en 
met 1 oktober. 

Provincie Fryslân  Subsidie voor initiatieven die de 
leefbaarheid van Fryslân vergroten.  
 Met andere woorden: projecten die 
ervoor zorgen dat de inwoners prettig 
kunnen wonen en leven in wijk, dorp, 
regio of op een eiland. Denk 
bijvoorbeeld aan projecten op het 
gebied van leefbaarheid, duurzame 
energie, sociale innovatie, krimp, zorg, 
kansen voor burgers, landschap en 
cultuurhistorie.  

Subsidie voor kleine 
maatschappelijke initiatieven 
en nieuwe evenementen 
wordt uitsluitend verstrekt 
aan verenigingen, stichtingen, 
coöperaties, groepen van ten 
minste vijf natuurlijke 
personen en Staatsbosbeheer  
  
Subsidie voor grote 
maatschappelijke initiatieven 
wordt uitsluitend verstrekt 
aan verenigingen, stichtingen, 
coöperaties en 
Staatsbosbeheer.  
  

n.v.t.  40%  € 3.000 voor 
nieuwe 
evenementen  
€ 10.000 voor 
kleine 
maatschappelijke 
initiatieven en  
€ 35.000 voor grote 
maatschappelijke  
Initiatieven.  
  

Friese Retailaanpak 
 
Indieningstermijn: 
8 november 2019 t/m 18 
december 2020 
  

Provincie Fryslân  
  

Met deze regeling wordt beoogd om de 
winkelgebieden in de provincie Fryslân 
meer toekomstbestendig te maken en 
tevens meer aantrekkelijk voor 
bezoekers. 

Subsidie kan uitsluitend 
worden verstrekt aan: 
ondernemingen, gemeentes, 
belangen/brancheorganisaties  

Max. 50%  Max. 50%  Max. €24.999 

Fries taalgebruik  
 
Indieningstermijn: 
3 februari 2020 t/m 30 
september 2020  

Provincie Fryslân  
  

De regeling Fries taalgebruik is bedoeld 
om de zichtbaarheid en het horen van 
de Friese taal in het openbare leven en 
de publieke ruimte in Fryslân te 
vergroten. 

Voor natuurlijke- en 
rechtspersonen   

Max. 80%  n.v.t.  Max. €1.000  

  

  



 

© Elyt Consultancy 2020 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Subsidie 
verstrekker  
  

 
Waarvoor?  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdieperc.  
1 mkb-bedrijf  
  

 
Subsdieperc.  
2 of meer mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Internationaal 
Ondernemen: 
Marktverkenning 
 
Indieningstermijn: 
van 7 november 2016 tot en met 
31 december 2020  

Provincie Fryslân  Het verbeteren van het kennisniveau op het 
gebied van internationale handel voor het 
Friese mkb om de export in de provincie 
Fryslân te stimuleren. Door middel van 
onderzoeken of studie wordt informatie 
verzameld over de eigen organisatie, 
landen of buitenlandse markten.  

Subsidie wordt 
uitsluitend verstrekt 
aan een mkb-
onderneming met als 
rechtsvorm een B.V., 
N.V., coöperatie, 
eenmanszaak of V.O.F.  

50%  n.v.t.  Haalbaarheidsonderzoek 
marktonderzoek 
exportplan  
   
Max.  € 5.000 excl. BTW  
  

Internationaal 
Ondernemen: 
Marktontwikkeling  
 
Indieningstermijn: 
van 7 november 2016 tot en met 
31 december 2020 

Provincie Fryslân  Het ondersteunen van de organisatie van 
het Friese mkb op het gebied van 
internationale handel om de export in de 
provincie Fryslân te stimuleren. Door 
middel van organisatieverbeteringen, 
opleidingen of trainingen en ondersteuning 
bij het creëren van nieuwe handelsrelaties, 
worden Friese organisaties gestimuleerd 
hun exportplannen tot uitvoering te 
brengen.  

Subsidie wordt 
uitsluitend verstrekt 
aan een mkb-
onderneming met als 
rechtsvorm een B.V., 
N.V., coöperatie, 
eenmanszaak of V.O.F.  

50%  
  

n.v.t.  
  

Kennisvergr. Export   
vertaling export max.  
€ 5.000 excl.  
  
Ontwikkelings-  
programma en  
Matchmaking max.  
 € 10.000 excl. 
  

Internationaal 
Ondernemen: 
Exportmedewerker  
 
Indieningstermijn: 
 
van 15 februari 2019 tot en met 
31 december 2020 

Provincie Fryslân  
  

Het Friese mkb richt zich op de 
internationale handel en het stimuleren, om 
nieuwe exportmedewerkersmedewerkers in 
dienst te nemen waardoor de 
exportactiviteiten van dit MKB worden 
vergroot.  

Subsidie wordt 
uitsluitend verstrekt 
aan een mkb-
onderneming met als 
rechtsvorm een B.V., 
N.V., coöperatie, 
eenmanszaak of V.O.F.  

n.v.t. zie kolom 
subsidiebedrag  

n.v.t. zie kolom 
subsidiebedrag  
  

Maandloon ≤ €2.500 
= €10.000  
  
Maandloon tussen  
€2.500/ €5.000  
= €15.000  
  
Maandloon   
≥ €5.000  
= €20.000  
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Subsidie 
verstrekker  

 
Waarvoor?  

 
Voor wie?  
  

 
Subsdieperc.  
1 mkb-bedrijf  
  

 
Subsdieperc.  
2 of meer mkb-
bedrijven  

 
Subsidiebedrag  
  

Thematische Openstelling 

 

Indieningstermijn: 
9 december 2019 t/m dinsdag 
21 januari 2020 tot 12:00 uur  

Waddenfonds  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten 
die vallen onder één van de  acht waddenfonds 
thema’s: natuur, water, bodem licht en geluid, 
werelderfgoed, cultuurhistorie en 
landschapsontwikkeling, duurzame recreatie en 
toerisme, verduurzaming energiehuishouding, 
duurzame waddenhavens, duurzame visserij, 
duurzame agrarische sector.  
 
Wij vertellen u graag informatie over de 
themalijnen. 

A. Publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met 
uitzondering van 
Rijk(sdiensten) en 
provincies; 

B. Privaatrechtelijke 
rechtspersonen; 

C.Ondernemingen zonder 
rechtspersoonlijkheid; 

D.samenwerkingsverbande
n van partijen onder a, b en 
c. 

Max. 90% Max. 90% Max. €500.000,- 

Thematische Opstelling- 
Advieskosten 
 
Indieningstermijn:  
23 september 2019 t/m  
4 oktober 2019 tot 12.00 uur. 

Waddenfonds  Subsidie kan worden verstrekt voor kosten die 
een subsidieaanvrager maakt voor inschakeling 
van een adviseur ten behoeve van een 
subsidieaanvraag op grond van de 
subsidieregeling ‘Thematische Openstelling’.  

A. Publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met 
uitzondering van 
Rijk(sdiensten) en 
provincies; 

B. Privaatrechtelijke 
rechtspersonen; 

C.Ondernemingen zonder 
rechtspersoonlijkheid; 

D.samenwerkingsverbande
n van partijen onder a, b en 
c. 

 Max. 90%  Max. 90% Max. €5000,- 

BLI subsidie 
 
Indieningstermijn: 
 18 juni 2018 t/m  
13 december 2019  
 

Waddenfonds  
 

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten 
die de vitaliteit en de sociaaleconomische 
duurzaamheid van lokale gemeenschappen 
verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe 
netwerken of versterking van bestaande 
netwerken. 

A .publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met 
uitzondering van 
Rijk(sdiensten) en 
provincies; 
B. privaatrechtelijke 
rechtspersonen; 
C. ondernemingen zonder 
rechtspersoonlijkheid; 
D. natuurlijke personen; 
E. kerkgenootschappen; 
 

Max. 50% Max. 50% Min. €5.000,- en 
max. €10.000,- 

 


