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De subsidiemarkt in Nederland is met duizenden beschikbare regelingen één van de grootste en meest uitgebreide van 

Europa. Van landbouw tot horeca en van productie tot entertainment: er is een groot aantal bedrijven dat in aanmerking 

komt voor publieke financiering.

Hoe behoud je overzicht in de complexe subsidiemarkt, en hoe benut jij als ondernemer je subsidiepotentieel? In deze 

handleiding vind je een toelichting op de volgende onderwerpen:

Veelvoorkomende uitdagingen bij het 

aanvragen van subsidies

Tips om jouw subsidiepotentieel 

optimaal te benutten 

Top 10 Nederlandse 

subsidieregelingen 
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Subsidie: de meest voorkomende uitdagingen

Onze subsidiemarkt is een complex 

systeem van heel veel regelingen, die zijn 

ondergebracht bij verschillende instanties. 

De inhoud en vereisten per regelingen zijn 

daarnaast aan verandering onderhevig. Dit 

kan het voor ondernemers lastig maken 

het overzicht te bewaren.

Het aanvragen van een regeling brengt de 

nodige administratie met zich mee. 

Doorgaans dien je een projectplan aan te 

leveren waarin de activiteiten, 

doelstellingen en begroting uiteengezet 

worden. De administratieve kant van een 

aanvraag kan tijdrovend zijn. 

Fragmentatie Administratie Specialistisch

Er zijn honderden subsidieadviseurs actief 

op de markt die zich specialiseren in 

subsidieaanvragen. Veel adviseurs werken 

voor een specifieke organisatie en 

specialiseren zich binnen een bepaald 

kennisdomein. Dit levert veel voordeel op, 

maar kan ook soms een obstakel zijn.
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“De Nederlandse subsidiemarkt is één van de 
grootste binnen Europa, maar ook complex en 
gefragmenteerd. Door continu inzicht te hebben in je 
kansen benut je je subsidiepotentieel maximaal.”



Overzicht

Uit alle regelingen die er beschikbaar zijn, kun je 

een selectie maken die van toepassing is op jouw 

branche en activiteiten. Zo zijn veel regelingen 

gericht op het mkb, maar sommige specifiek op 

grootbedrijven. Daarnaast zijn er veel subsidies 

voor specifieke domeinen. Kun je tijd vrijmaken? 

Investeer dan in het maken van een overzicht van 

regelingen die bij jouw onderneming passen. Kijk 

ook goed naar aanvraagdata: bepaalde regelingen 

hebben deadlines of zijn slechts één keer in de 

zoveel tijd aan te vragen.

Tips om jouw subsidiepotentieel optimaal te benutten 

Het optimaal kunnen benutten van je subsidiepotentieel is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder tijd, overzicht en 

expertise. Hieronder lichten we toe wat je als ondernemer zelf kunt doen om het maximale te putten uit jouw mogelijkheden.
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Expertise

Heb je één of meerdere geschikte regelingen 

gevonden, maar weinig tijd om de aanvragen te 

regelen? Dan kun je ervoor kiezen samen te werken 

met een subsidieadviseur. Er zijn honderden 

subsidieadviseurs actief op de Nederlandse markt, 

vaak met een eigen specialisatie. Dit biedt uitkomst 

wanneer actief bent in een specifieke sector 

waarvoor bepaalde regelingen geschikt zijn. Bij een 

subsidieadviseur kun je advies inwinnen, of de 

gehele aanvraag door de adviseur laten verzorgen. 

Uitbesteden

Het continu bijhouden van de voor jou geschikte 

regelingen kost tijd. Kun of wil je deze tijd niet 

investeren? Dan kun je ervoor kiezen het 

screeningsproces uit te besteden. Dit kun je doen 

door naar een subsidieadviseur te stappen, of door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van een 

subsidiemanagementplatform zoals SubsidyCloud. 

Hiermee wordt het scannen en selecteren van 

regelingen je volledig uit handen genomen en blijf je 

automatisch op de hoogte van je mogelijkheden.



Top 10 subsidies (1/2)

2021 subsidycloud.com

MIT R&D
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) verstrekt subsidie en 
kennisvouchers voor het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject of voor 
een haalbaarheidsproject. MIT R&D-samenwerkingsprojecten wordt verstrekt 
aan bedrijven die, in een samenwerkingsverband met ten minste twee 
mkb-ondernemers, producten, productieprocessen of diensten ontwikkelen of 
vernieuwen door middel van industrieel onderzoek en/of experimentele 
ontwikkeling. Lees meer

MIT Haalbaarheid
MIT Haalbaarheidsprojecten stelt financiering beschikbaar voor een 

haalbaarheidsproject dat je uitvoert om de technische en economische risico's 

van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen. Voorbeelden zijn: 

een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Lees meer

WBSO
De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verlaagt de 

loonkosten voor je R&D-project. Je draagt minder loonheffing af en profiteert 

van een verlaagd VPB-tarief voor winsten behaald uit activiteiten die binnen de 

S&O-verklaring vallen. De WBSO is voor ontwikkelingsprojecten en technisch 

wetenschappelijke onderzoeksprojecten die nieuw zijn voor de onderneming en 

wordt verrekend via de aangifte loonbelastingen. Lees meer

SLIM
De Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM) verstrekt subsidie 

voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De subsidie 

geldt voor individuele mkb-ondernemingen, voor samenwerkingsverbanden in 

het mkb en voor grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. 

Lees meer

Praktijkleren
De subsidieregeling Praktijkleren biedt een tegemoetkoming voor de kosten die 

een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student 

op een praktijk- of werkleerplaats. De regeling biedt ook een tegemoetkoming in de 

loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in 

opleiding (toio). Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Lees meer
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https://subsidycloud.com/subsidies/mit-rd-subsidie/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/mit-haalbaarheid-mit-subsidie/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/wbso-subsidie/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/de-slim-regeling/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/praktijkleren/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen


Top 10 subsidies (2/2)
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CityLab010
CityLab010 verstrekt subsidie voor innovatieve initiatieven met een 
maatschappelijke bijdrage voor de stad Rotterdam. Het programma helpt je om 
jouw initiatief om te zetten in een projectplan door het aanvragen van een 
startbudget. Lees meer

Horizon 2020: MKB-Instrument EIC 
Accelerator
Horizon Europe is het Europese programma voor Research en Innovatie. Het 

verstrekt subsidies die het concurrentievermogen van Europa vergroten door 

wetenschap en innovatie te stimuleren. Het mkb-instrument EIC Accelerator 

(voorheen bekend als SME instrument) wordt ondersteund door Horizon 2020 

is. Het helpt innovatieve mkb-bedrijven om een nieuw product, dienst of proces 

op te schalen en op de internationale markt te brengen. Lees meer

SDE++
De Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een exploitatiesubsidie voor 

de vergoeding van duurzame energieproductieprojecten of CO
2

-reducerende 

technologieën. Deze subsidie ondersteunt het minimaliseren van de uitstoot van 

broeikasgassen en levert een bijdrage aan de emissiereductiedoelstellingen. Per 

techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd: als de marktwaarde van het 

product dat de techniek oplevert stijgt, neemt de subsidie die je ontvangt af. 

Lees meer

Horizon 2020: Fast Track to Innovation 
De Fast Track to Innovation-subsidie is voor ondernemers die met buitenlandse 

partijen samenwerken aan een innovatief proces, product of dienst dat 

versnelling nodig heeft. Alle deelnemende partijen moeten een duidelijke 

business-to-consumer of business-to-business case hebben. Het product of 

dienst moet binnen drie jaar op de markt komen vanaf de start van het project. 

Lees meer
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DHI
De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en 

investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) stimuleert het mkb om 

internationaal te ondernemen. Het verstrekt financiering voor het onderzoeken 

van buitenlandse markten, in het buitenland uitvoeren van een project of 

investeren in een onderneming, of voor het overtuigen van mogelijke afnemers. 

Lees meer
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https://subsidycloud.com/subsidies/citylab010/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/horizon-2020-mkb-instrument-eic-accelerator/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/sde-energieproductie-sde-energietransitie/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/horizon-2020-fast-track-to-innovation-fti/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen
https://subsidycloud.com/subsidies/dhi-export-subsidie/?utm_source=email&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure_algemeen


Ons product
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Eenvoudig door technologie

Alle NL en EU subsidies inzichtelijk op één plek. Gemakkelijk en 
snel online geregeld via ons platform. Door ons algoritme mis je 
nooit een voor jou relevante kans of regeling.

De beste experts

Begeleiding door ervaren adviseurs binnen jouw sector met de 
hoogste succesgarantie voor het verkrijgen van een subsidie. 
Deze specialisten weten precies wat er moet gebeuren.

Datagedreven aanvraag

Binnen enkele minuten een match met de meest relevante 
regelingen voor jouw bedrijf. Indien je de subsidie niet krijgt 
toegewezen, dan betaal je ook niets.



Ons proces
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Scan
Doe de subsidiescan en maak gratis een account aan.

Overeenkomst
Onderteken geheel online onze no cure no pay overeenkomst.

Persoonlijke intake
Word gekoppeld aan een expert en voltooi onze intake.

Aanvragen
Stel samen de subsidieaanvraag samen. Wij dienen deze voor jou in.

Beschikking
Ontvang de beschikking en start met investeren in jouw bedrijf.



Een oplossing voor elke fase
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NWO

VFF

MIT Haalbaarheid

MIT R&D 

WBSO

Innovatiebox

Horizon Europe

Innovatiekrediet

DEI+

DHI

TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 TRL 10

Research phase Development phase Demonstration Market entrance

+ many more



Ready to accelerate?
Funding zonder schuld of verwatering van aandelen
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Liever direct contact?

Lian Thijssen
Email: l.thijssen@subsidycloud.com
Phone: +31 (0) 10 808 20 51
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