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LimburgToekomstbestendig
Voor innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact, die slim, duurzaam of gezond zijn. (50k)
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Tender

13-09-2022Tender

Tender

Eurostars  
R&D-samenwerking tussen mbk-bedrijven die een sterke invloed op de markt zal hebben, of de markt kan
aanpassen. Samenwerking vereist, alleen mkb. (max 500k)

SLIM MKB
Leren en ontwikkelen binnen mkb-bedrijven. (max 25k)

15-09-2022Tender

MIT R&D klein
Samenwerken van tenminste twee mkb-bedrijven, gericht op industrieel onderzoek of experimentele 
ontwikkeling die bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of die leidt tot een 
substantiële nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten. Samenwerking vereist, 
alleen mkb. (50k - 200k)

Tender

MIT R&D groot
Samenwerken van tenminste twee mkb-bedrijven, gericht op industrieel onderzoek of experimentele 
ontwikkeling die bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of die leidt tot een 
substantiële nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten. Samenwerking vereist, 
alleen mkb. (200k - 350k)

30-09-2022

13-09-2022

Loting

Subsidie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het voorbereiden van een business case of het ontwikkelen van een
prototype in samenwerking met andere (MKB) bedrijven uit de Metropoolregio Eindhoven. (max 50k)

01-10-2022

LimburgToekomstbestendig
Voor innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact, die slim, duurzaam of gezond zijn. (50k)

EIC-A (EIC Accelerator) stage 2 (stage 1 is doorlopend)
EIC Accelerator: financiering en investeringen via het EIC-fonds voor individuele start-ups en kleine
bedrijven om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en op te schalen.

Tender 05-10-2022

12-10-2022Tender

DEI+
Gericht op de circulaire economie: afvalrecycling, hergebruik, biobased grondstoffen of andere CO2- beperkende
maatregelen (geen energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking). Energie- en klimaat- innovatie:
gebruik minder energie in productieprocessen, innovatieve technologie voor CO2-emissiereductie. Thema’ s:
Investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie.
Energie-innovatie, energie-efficiëntie. Hernieuwbare energie (incl. Flexibiliteit van het elektriciteits- systeem,
inclusief waterstof en ruimtelijke integratie), lokale infrastructuur, CCUS (koolstofafvang, gebruik en opslag),
andere CO2-reducerende metingen. Samenwerking vereist. (max 15M)

First come,
first serve 04-10-2022

04-10-2022

HER+
Gericht op de circulaire economie: afvalrecycling, hergebruik, biobased grondstoffen of andere CO2- beperkende
maatregelen (geen energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking). Energie- en klimaat- innovatie:
gebruik minder energie in productieprocessen, innovatieve technologie voor CO2-emissiereductie. Thema’ s:
Investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie.
Energie-innovatie, energie-efficiëntie. Hernieuwbare energie (incl. Flexibiliteit van het elektriciteits- systeem,
inclusief waterstof en ruimtelijke integratie), lokale infrastructuur, CCUS (koolstofafvang, gebruik en opslag),
andere CO2-reducerende metingen. Samenwerking vereist. (max 15M)

First come,
first serve

EFRO Oost (OP Oost)  
R&D-samenwerking tussen mbk-bedrijven die een sterke invloed op de markt zal hebben, of de markt kan
aanpassen. Samenwerking vereist, alleen mkb. (max 750k)

First come,
first serve

15-09-2022

24-08-2022

Tender Valorisatie 2022 kleine projecten
Subsidie voor samenwerking in innovatie voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-
Nederland én Europa. (50-200K)

22-09-2022Tender

SBIR
Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het voorbereiden van een business case of het ontwikkelen van een
prototype in samenwerking met andere (MKB) bedrijven uit de Metropoolregio Eindhoven. (max 50k)

03-10-2022Tender

LIFE
Programma voor realiseren Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal (1-3mln).
Speerpunten: 
- Natuur en biodiversiteit, 
- Circulaire economie en kwaliteit van leven, 
- Klimaatmitigatie- en adaptatie
- Hernieuwbare energietransitie

04-10-2022Tender

Tender Valorisatie 2022 grote projecten
Subsidie voor samenwerking in innovatie voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-
Nederland én Europa. (250-600K)

Tender 06-10-2022



26-01-2022

14-02-2022
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Deze regelingen kalender bevat regelingen die voor bijna alle sectoren van 
toepassing zijn. Benieuwd naar een regeling specifiek voor jouw sector? 

Neem vrijblijvend contact op.
 

Telefoon: +31 (0)40 3041372 | Email: info@real1ze.nl | Web: www.real1ze.nl

DHI Demonstratie
In het buitenland lokaal aan meerdere partijen bewijzen dat jouw technologie, kapitaalgoederen of diensten 
werken, en effectief en winstgevend zijn in het doelland. Feitelijk demonstreren van hardware, kennis of 
diensten in het doelland. (25k - 200k)

DHI Investering
In het buitenland lokaal aan meerdere partijen bewijzen dat jouw technologie, kapitaalgoederen of diensten 
werken en effectief en winstgevend zijn in het doelland. Het initiatief ligt bij de Nederlandse ondernemer. 
Het bedrijf onderzoekt of de beoogde investering in het buitenland haalbaar is. (25k - 100k)

DHI Haalbaarheid
In het buitenland lokaal aan meerdere partijen bewijzen dat jouw technologie, kapitaalgoederen of diensten 
werken en effectief en winstgevend zijn in het doelland. Haalbaarheidsstudies, waarbij het initiatief ligt bij de 
buitenlandse partner. De partner is geïnteresseerd in de hardware, technologie of services van het 
Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsonderzoek onderzoek je of de aankoop haalbaar is. (25k - 100k)

First come,
first serve

First come,
first serve

First come,
first serve

31-12-2022

31-12-2022

31-12-2022

Innovatie krediet
Lening voor technische ontwikkeling van een nieuw product of de klinische ontwikkeling van een medicijn
of apparaat. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is € 5 miljoen. Voor technische
ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

First come,
first serve

31-12-2022

Rabo Innovatie Lening 
Financiering voor starters die mikken op innovatie en ontwikkeling (max 150k).

First come,
first serve Doorlopend

EIC Pathfinder
Ondersteuning van onderzoeksteams voor onderzoek naar of ontwikkeling van een baanbrekende
technologie.

Informeer bij Real1ze voor
deadlines en programma's. Tender

First come,
first serve

OP (Operationeel Programma)
Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma
is gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden.

Informeer bij Real1ze voor
deadlines en programma's. 

Duurzame subsidies
HER+, SDE++, MIA, EIA

Informeer bij Real1ze voor
deadlines en programma's.

First come,
first serve

Kansen voor west III
Economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De G4P4, bestaat uit de vier Randstadprovincies
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht). Binnen zes specifieke doelstellingen wordt in de regio geïnvesteerd: Innovatie, energie-efficiëntie,
hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. 

31-12-2022First come,
first serve

LimburgToekomstbestendig
Voor innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact, die slim, duurzaam of gezond zijn. (50k) Tender 23-11-2022

Tender 04-11-2022

OPZuid
Het programma, voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, is gericht op het innovatieve MKB en
het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Het is gericht op vijf
grote maatschappelijke transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

VEKI (Versnelde klimaatinvesteringen industrie)
Om CO2-besparende maatregelen te nemen, waarvan de werking is bewezen, met te hoge investeringskosten en
een terugverdientijd langer dan 5 jaar. (min. 125k)

10-01-2023First come,
first serve

DEI+ "Waterstof en groene chemie" en "Aardgasloos"
Gericht op energieopslag en conversie, vernieuwende toepassingen, productie, transport en opslag van
(groene) waterstof. En gericht op de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready tegen lage kosten voor
de eindgebruiker en lage maatschappelijke kosten; gericht op sneller en grotere schaal maar wel met
behoud van kwaliteiten in de woning.

First come,
first serve 10-01-2023
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26-01-2022

14-02-2022

LimburgToekomstbestendig
Voor innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact, die slim, duurzaam of gezond zijn. (50k)

Samenwerken aan groen-economisch herstel landbouw
Samenwerken aan duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector of samen werken aan de klimaatdoelen of
het verbeteren van de biodiversiteit. Keuze uit 5 projectcategorieën (max 2mln.).

Eurostars  
R&D-samenwerking tussen mbk-bedrijven (evt. aangevuld met een kennisinstelling) die een sterke invloed
op de markt zal hebben, of de markt kan aanpassen (max 500k).

Subsidie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het voorbereiden van een business case of het ontwikkelen van een
prototype in samenwerking met andere (MKB) bedrijven uit de Metropoolregio Eindhoven. (max 50k)

LimburgToekomstbestendig
Voor innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact, die slim, duurzaam of gezond zijn. (50k)

Subsidie Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het voorbereiden van een business case of het ontwikkelen van een
prototype in samenwerking met andere (MKB) bedrijven uit de Metropoolregio Eindhoven. (max 50k)

Deadline verstrekenTender

Investeren in groen-economisch herstel landbouw
Subsidie voor landbouwers om investeringen in bijvoorbeeld machines te doen die het bedrijf duurzamer maken.
Mogelijkheid uit 38 soorten investeringen in 5 categorieën (max.150k).

Tender

Eureka Cell-Based Technologies call Vlaanderen - Nederland 
Samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Gericht op bijvoorbeeld cel- en gentherapie, humane
ziektemodellen, tissue engineered producten en de noodzakelijke kwaliteits-, veiligheids- en
werkzaamheidsnormen voor gepersonaliseerde geneeskunde. 

Tender

EIC-A (EIC Accelerator) stage 2 (stage 1 is doorlopend)
EIC Accelerator: financiering en investeringen via het EIC-fonds voor individuele start-ups en kleine
bedrijven om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en op te schalen.

SLIM MKB
Leren en ontwikkelen binnen mkb-bedrijven. (max 25k)

MOOI
Voor partijen in consortia die werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De regeling
richt zich op projectontwikkeling voor: Elektriciteit, Gebouwde omgeving of Industrie (4-7mln).

MIT Haalbaarheid
Binnen gedefinieerde topsectoren haalbaarheid onderzoeken of analyseren m.b.t. het potentieel van een
project. (max 20k) 

LimburgToekomstbestendig
Voor innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact, die slim, duurzaam of gezond zijn. (50k)

Tender

EIC-A (EIC Accelerator) stage 2 (stage 1 is doorlopend)
EIC Accelerator: financiering en investeringen via het EIC-fonds voor individuele start-ups en kleine
bedrijven om baanbrekende innovaties te ontwikkelen en op te schalen.

SLIM Samenwerking
Leren en ontwikkelen binnen mkb-bedrijven in samenwerkingsverband. (125k - 500k)

Tender

Tender

Loting

Loting

Tender

Tender

Tender

Tender

Tender

MIT R&D AI-projects
MIT R&D AI richt zich op: Machine Learning, één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie
(NL AIC) of betrouwbare en mensgerichte AI. (max. subsidiebedrag van 200k (klein project) of 350k (groot project)).

Tender

Tender

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Loting

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

Deadline verstreken

SLIM Samenwerking
Leren en ontwikkelen binnen mkb-bedrijven in samenwerkingsverband. (125k - 500k)

First come,
first serve Deadline verstreken


