
Subsidiewijzer 2021: Nationaal

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project
1. Subsidieregeling 

Cyberweerbaarheid                                                             
Bedrijven die een gezamenlijk een 
cyberweerbaarheidsplan opstellen:

∙  MKB-bedrijven 

∙  Netwerken

∙  Kennisinstellingen

∙ Projecten waar ondernemers samen met andere 
organisaties werken aan het vergroten van de 
cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, 
sectoren en regio’s.

Voorbeelden van Cyberweerbaarheidsprojecten zijn:

- Informatievoorziening, stimuleren van bewustwording 
(informatie/expertise centrum).

- Diensten voor cyberweerbaarheid.

- Opzetten van een netwerk/Hub.

- Opzetten van seminars/workshops.

- Activiteiten die inzicht geven in digitale kwetsbaarheden: 
bijvoorbeeld een scan naar de mate van veiligheid voor 
organisaties en de kwetsbaarheden.

∙  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, HR, 
Samenwerking, Duurzaamheid.

∙ Tot 50% van de projectkosten

∙ Tot 25% van de apparatuurtkosten

∙ Max. € 200.000,-:

Uurtarief:

∙ Tot €80,- per uur

Duur: 

∙ Tot maximaal 3 jaar

Openstelling:

∙ Wordt een nieuwe openstelling  verwacht in 
2021.
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2. Stichting NLnet ∙ Bedrijven

∙ Kennisinstellingen

∙ Ontwikkelingsmaatschappijen

∙ non-profit instellingen

∙ Private partijen zonder winstoogmerk

Stichting NLnet verstrekt meerdere subsidies per jaar. Op dit 
moment zijn er de volgende openstellingen:

∙ Search and Discovery Fund: projecten met betrekking tot 
"search and discovery on the Internet": 

∙ NGI Assure Fund: onderzoeks- en open source 
developmentprojecten die betrekking hebben op de bron en 
integriteit van identiteiten, identifiers, data, cyberfysische 
systemen, servicecomponenten en -processen.

∙ Internet Hardening: projecten betreffende veiligheid en 
betrouwbaarheid van het internet.

∙  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, Duurzaamheid.

∙ Max. €50.000,-  Verschillend per project Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 01-04-2021

- Nieuwe openstellingen worden verwacht in 
2021.
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3. WBSO ∙ MKB 

∙ Starters

1. Ontwikkelen van technisch nieuwe (onderdelen van):
∙ fysieke producten
∙ fysieke productieprocessen
∙ Programmatuur

2. Systematisch georganiseerde werkzaamheden die direct 
of uitsluitend gericht zijn op technisch-wetenschappelijk 
onderzoek (T.W.O.).

∙ Technisch wetenschappelijk onderzoek

∙ Toepassing (prototype, advies en assistentie)

∙ Kennisexploitatie (patenten en licenties)

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

∙ Afdrachtsvermindering loonheffing/premie 
volksverzekeringenring van 40% over de 
eerste €350.000 en 16% over de kosten 
daarboven.
 
∙ Zelfstandigen krijgen een verhoging van 
zelfstandigenaftrek van €12.775,-

∙ Startende zelfstandigen krijgen een extra 
verhoging in zelfstandigenaftrek van € 
6.391,-.

∙ Minimaal 500 S&O-uren Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021
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4. Innovatiebox ∙ MKB 

∙ Starters

∙ Innovaties waarvoor succesvol WBSO of een patent voor is 
aangevraagd en waarmee winsten worden gegenereerd.

∙  Prototype to market

∙  Market growth

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

∙  Winst wordt tegen een belastingtarief 
van 7% belast

∙ In het jaar zelf en de vier voorgaande jaren tezamen 
minder dan € 37,5 miljoen aan voordelen uit immateriële 
activa

∙ Netto-omzet is kleiner dan € 250 miljoen (groepsniveau)

Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021
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5. MIT ∙ MKB 

∙ Starters

1. Haalbaarheidsstudies om technische en economische 
risico's in kaart te brengen van een voorgenomen 
innovatieproject.

2. R&D-samenwerkingsprojecten om producten, 
productieprocessen of diensten te ontwikkelen of 
vernieuwen.

3. Het door een kennisinstelling laten beantwoorden van 
een vraag over de vernieuwing van uw procucten, processen  
of diensten.

∙  Verkennend  onderzoek
           
∙  Prototype to market

∙  Market growth

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

Haalbaarheidsstudies:
∙ 40%
∙Max €20.000,-

R&D-samenwerkingsprojecten:
∙ 35%
∙ Max. €350.000,- per innovatieproject
∙ Max €175.000,- per deelnemer

Kennisoucher
∙ 50%
∙Max €3.750,-

Samenwerkingsverband:

∙ Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten 
voor zijn rekening nemen.

∙ De looptijd van een samenwerkingsproject bedraagt 
maximaal 2 jaar

Verwachte openstelling:
∙ Haalbaarheidsstudies: 01-03-2021
∙ R&D samenwerkingsprojecten: 01-06-2021
∙  Kennisvouchers: 01-06-2021

Sluiting:
∙ First come, first serve — tot het budget op is
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6. Baangerelateerde 

Investeringskorting-regeling 
(BIK)

∙ Bedrijven die vennootschapsbelasting of 
inkomstenbelasting verschuldigd zijn en 
loonheffing voor personeel afdragen

∙ Investeringen in bedrijfsmiddelen van meer dan €1.500,-.

∙ Investeringen die zijn gedaan op of na 01-10-2021.

∙ Het nieuwe bedrijfsmiddel moet binnen 6 maanden in 
gebruik worden genomen.

∙ Investeringen in bedrijfsmiddelen

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting
Innovatie, Duurzaamheid. Voor investeringen t/m €5.000.000,-:

∙ 3,9% korting op het investerigsbedrag

Voor het deel boven de €5.000.000,-:
∙  1,8% korting op het investerubgsbedrag

∙ Minimaal €20.000 per aanvraag

∙ Volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022

∙ 

Openstelling:
∙ 01-09-2021

Sluiting:
∙ 31-03-2023
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7. Subsidieregeling voor 

demonstratieprojecten, 
haalbaarheids-
en 
investeringsvoorbereidingsstudi
es (DHI) 

∙ MKB 1. Demonstratieprojecten: het demonstreren van een 
technologie, kapitaalgoed of dienst.

2 Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de 
haalbaarheid van een buitenlandse investering in een 
technologie, kapitaalgoed of dienst van de aanvrager. Met 
een haalbaarheidsstudie wordt de kans op een potentiele 
buitenlandse investering vergroot.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van 
de technische en commerciële haalbaarheid van een 
mogelijke investering van de aanvrager in een onderneming.

∙  Verkennend onderzoek (initieel/strategisch)

∙  Verkennend onderzoek (kennisopbouw)

∙  Prototype to market

∙  Market growth

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

Demonstratieprojecten:
∙ 50%
∙ Max. €200.000,-

Haalbaarheidstudies:
∙  50%
∙ Max. €100.000,-

Investeringsvoorbereidingsstudies:
∙ 50%
∙ Max. €100.000,

∙ Minimaal €50.000,- projectkosten Openstelling:
∙ 15-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021

Naam instrument Doelgroep Type project Stadium project
8. SLIM ∙ MKB 

∙ Grootbedrijf

1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- 
of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte 
vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.

2. Het verkrijgen van loopbaan of ontwikkeladviezen ten 
behoeve van werknemers in de onderneming.

3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of 
invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf 
stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te 
ontwikkelen tijdens het werk.

4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van 
een bedrijfsopleiding (of een deel
daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

∙  Verkennend onderzoek (initieel/strategisch)

∙  Verkennend onderzoek (kennisopbouw)

∙  Toepassing (prototype, advies en assistentie)

∙  Kennisexploitatie

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting
HR, Samenwerking, 
Duurzaamheid.

Individueel kleinbedrijf:
∙ 80% 
∙ Max. €25000,-

Individueel middenbedrijf:
∙ 60% 
∙ Max. €2.5000,-

Individueel grootbedrijf 
∙ 60% 
∙ Max. €200.000,-

Praktijkleerplaats 
∙ Max. €2.700

∙ Minimaal €5.000,- aan projectkosten Openstelling:

∙ MKB:  01-03-2021

∙ Grootbedrijf: 01-04-2021

∙ Samenwerkingsververband: 01-04-2021

Sluiting:

∙ MKB: 31-03-2021

∙ Grootbedrijf 31-04-2021

∙ Samenwerkingsverband: 31-04-2021
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9. MKB-Idee ∙ MKB 1. Oplossingen die leiden tot meer/beter inzetbaar personeel 

in technische en ICT sectoren.

2. Projecten die bijdragen aan menselijk kapitaal met 
betrekking tot digitalisering.

3. Projecten die bijdragen aan menselijk kapitaal met 
betrekking tot de klimaat- en energietransitie.

4. Projecten die de leercultuur bij een kleine onderneming 
versterken.

∙  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
HR, Samenwerking, 
Duurzaamheid.

Tot 100% van de projectkosten:

∙ Individuele projecten tot €125.000,-

∙ Samenwerkingsverbanden tot €200.000,-

∙ Minimaal €25.000,- aan projectkosten Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 21-01-2021

- Wordt nog een nieuwe openstelling  verwacht 
in 2021.
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10. Praktijkleren ∙ Bedrijven en instellingen die een praktijk- 

of leerwerkplaats aanbieden
∙ Projecten waar een werkgever kosten maakt voor de 
begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

∙ Hieronder vallen ook de loon- of begeleidingskosten van 
een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding 
(TOIO).

∙ Begeleiden van leerling, deelnemer of student

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting
HR, Samenwerking, 
Duurzaamheid.

∙ Max. €2.700,- per jaar Leerling, deelnemer of student:

∙ Verschillend per leersituatie of project

Promovendi: 

∙ Moeten minimaal 12 maanden onderzoek verrichten

∙ Moeten een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week 
hebben. 

Technologisch ontwerpers in opleiding (TOIO’s):

∙ Moeten een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week 
hebben. 

Openstelling:

∙ Wordt een nieuwe openstelling  verwacht in 
2021.
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11. Starters International Business 

(SIB)
∙ MKB 

∙ Ook: ondernemers in het Caribische deel 
van het Koninkrijk (Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-
Maarten)

∙ Een product in het buitenland op de markt  brengen.
- Digitale producten vallen binnen dit kader.

 Er zijn vijf verschillende vouchers beschikbaar, u kunt 
hiermee:

1. Werken aan een concreet actieplan.

2. Individueel deelnemen aan een beurs in het buitenland.

3. Deelnemen aan een gezamenlijke beursinzending of 
handelsmissie.

4. Kennis verwerven op internationaal juridisch en fiscaal 
gebied en marktonderzoek
hulp krijgen bij het betreden van een buitenlandse markt.

5. Hulp krijgen bij het betreden van een buitenlandse markt.

∙  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
Samenwerking, 
Internationalisering.

Coachingvoucher:
∙ € 2.500,-

Missievoucher:  
∙ 50% van de deelnameprijs 
∙ Max. € 1.500  voor een handelsmissie
∙ Max. € 2.500  voor een collectieve 
beursinzending

Kennisvoucher: 
∙ 50% van de kosten van adviseur 
∙ Max. € 2.500 

Individuele beursdeelname:
∙ Max. 50% van de gemaakte kosten
∙ Max. € 2.500  voor een beursinzending

Voucher marktentree: 
∙ 50% van de kosten van adviseur 
∙ Max. € 2.500 

Geen vast kader Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 30-09-2021
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12. Partners International Business 

(PIB)
Publiek-private samenwerking:

∙ Bedrijven

∙ Kennisinstelingen 

∙ Overheid

∙ Nederlandse publiek-private samenwerkingen die 
internationaal willen opereren
- Cybersecuritysamenwerkingsverbanden vallen binnen dit 
kader

Alle activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules 
onder te brengen. Met deze modules draagt u bij aan een 
betere markttoegang en positionering van uw cluster op een 
kansrijke buitenlandse markt:

1. Promotie en matchmaking 
2. Kennisuitwisseling en netwerken
3. Diplomatie gericht op marktordening, markttoegang en het 
oplossen van specifieke knelpunten van bedrijvenclusters

∙  Verkennend onderzoek (initieel/strategisch)

∙  Kennisexploitatie

∙  Market growth

Thema's Financiering/Subsidie Projectkosten/projecturen Verwachte openstelling/sluiting
Samenwerking, 
Internationalisering.

∙ Max. € 350.000,-

∙ Hulp RVO

∙ Het cluster bestaat uit minimaal 5 bedrijven en/of 
kennisinstellingen die in het Koninkrijk der Nederlanden 
gevestigd zijn

∙ Bijdrage van cluster: 50% van de projectkosten (kan ook in 
uren verrekend worden)

Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021
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13. TNO MKB-Programma ∙ MKB ∙ Samenwerkingen van minimaal 5 MKB-bedrijven die 

bestaande kennis of (voor hen) nieuwe technologie nodig 
hebben.

∙ Een innovatieproject ten behoeve van de gehele branche 
(bijvoorbeeld cybersecurity).

∙ In één week een innovatieve oplossing creëren voor een 
branchebreed probleem.

∙  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.

∙ Max .80% van projectkosten

∙ Max. € 40.000,-

∙  Technologieoverdracht of -leverancier

∙  Kennisuitwisseling

∙  Netwerk

∙  Consulting

∙  Coaching

∙  Min. € 2000,- per deelnemend bedrijf Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021
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14. ESF Duurzame inzetbaarheid + ∙ MKB ∙ Projecten ter bevordering van duurzame en kwalitatief 

hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van 
arbeidsmobiliteit.

∙ Projecten die leiden tot toegang van werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven.

- Hierbij is het van belang dat mensen de noodzakelijke 
“skills” verkrijgen om aan het werk te blijven in de eigen 
sector of in een andere sector. Denk bijvoorbeeld aan 
digitalisering, anders omgaan met digitale beveiliging, etc.

∙  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
HR, Samenwerking, 
Duurzaamheid.

∙ Max.50% van de kostenbegroting

∙ Max. € 25.000,-

Nog onbekend Nog onbekend
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15. SIDN Fonds ∙ Individuen

∙ Onderzoekers
∙ MKB 

∙ Projecten (en evt. wetenschappelijk onderzoek) met lef en 
maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker 
internet, empowerment van de gebruiker of die het internet 
op een vernieuwende manier inzetten.

∙  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.

∙ Gift

- De grootte van de gift is afhankelijk van 
het project

Geen vast kader Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021
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16. Milieu investeringsaftrek en 

willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (MIA / Vamil)

∙  Ondernemingen die belastingplichtig zijn 
voor inkomsten- en 
vennootschapsbelasting in Nederland

∙ Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen ∙ Investeringen in bedrijfsmiddelen

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

MIA:
∙ Max.9% van het investeringsbedrag

Vamil:
∙  Tot 75% van een investering kan op een 
willekeurig moment afgeschreven worden

∙ Minimale investering van €2.500,- Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021
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17. Energie Investeringsaftrek (EIA) ∙  Ondernemingen die belastingplichtig zijn 

voor inkomsten- en 
vennootschapsbelasting in Nederland

∙ Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en 
duurzame energie. 

∙ Investeringen in bedrijfsmiddelen

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

∙ Ongeveer 11,25% van het 
investeringsbedrag

∙ Minimale investering van €2.500,- Openstelling:
∙ 01-01-2021

Sluiting:
∙ 31-12-2021


