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Internationale kennisstrategie Topsector Energie (TSE) 
Van nationale doelen naar internationale ambities 
 
 
Voorwoord 
De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar 
een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem waarin de CO2-uitstoot in 2050 met 80-
95% is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en 
maatschappelijke organisaties samen te werken aan het toekomstige energiesysteem door nieuwe 
initiatieven te stimuleren die de transitie naar duurzame energie versnellen. Om deze missie uit te 
voeren is de Kennis- en Innovatieagenda voor 2016-2019 opgesteld voor de Topsector Energie, waarin 
de onderzoeks- en innovatieopgaven worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van de kennis-en 
innovatieagenda is het bevorderen van kennisuitwisseling en –opbouw, zowel nationaal als 
internationaal. Om de Nederlandse kennispositie te vergroten en te versterken is aansluiten en 
samenwerken binnen het internationale kennisveld van groot belang. 

In deze internationale kennisstrategie is het Europese en mondiale speelveld in kaart gebracht, 
waarbij inzicht wordt gegeven in de beschikbare financiële instrumenten. Ook worden de 
mogelijkheden geschetst hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Europese en mondiale agenda’s de 
doelstellingen van de TSE weerspiegelen. Dit helpt de Topsector Energie bij het realiseren van de 
internationale ambities. 
 
Met aandacht voor de aanbevelingen en het uitvoeren van de concrete actiepunten uit deze strategie 
kunnen we ervoor zorgen dat de Topsector Energie op internationaal vlak goed aangesloten blijft en 
dat we optimaal de internationale kansen benutten. 
 
 
 
 
Manon Janssen       Paulien Herder 
Boegbeeld Topsector Energie     Captain of Science Topsector Energie 
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Samenvatting 
 
Zowel de Europese als de mondiale toekomst staan in het teken van duurzame energie. In het Parijs-
akkoord (COP21) zijn ambitieuze mondiale doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot met 80-95 % in 2050 t.o.v. 1990 om de opwarming van de aarde te beperken. Dit is ook 
de doelstelling van de EU voor 2050. Daarnaast zijn in de Energie Unie aanvullende doelstellingen 
uitgewerkt voor 2030 voor het aandeel hernieuwbare energie (27%) en energie-efficiëntie verbetering 
(27%) en vermindering van de CO2-uitstoot. De doelstellingen van de Topsector Energie (TSE) sluiten 
aan op de ambities van zowel de Energie Unie als COP21. 
 
Het internationale karakter van de TSE vraagt om een internationale aanpak. Voor het uitvoeren van 
de internationale ambities van de TSE is samenwerking op nationaal, Europees en mondiaal niveau, 
essentieel. Deze internationale samenwerking kan bijdragen aan het behalen van de (inter)nationale 
doelstellingen. 
 
In de voor u liggende 'internationale kennisstrategie TSE' worden op basis van de internationale 
ambities van de TSE aanbevelingen en concrete acties genoemd voor een betere benutting van de 
Europese en internationale mogelijkheden om de TSE doelstellingen te realiseren. 
 
Hieronder volgt een overzicht van acties die de TSE kunnen helpen om hun internationale ambities te 
bereiken: 
 
Participatie aan het Europese Horizon 2020 programma vergroten 
Het Europese programma Horizon 2020 biedt een kans voor de TSE om internationaal samen te 
werken en het stimuleert samenwerking tussen kennisorganisaties, overheid en bedrijfsleven. Tevens 
biedt het ruimte voor demonstratie en pilotprojecten gericht op (markt)implementatie. Ook worden via 
ERA-Net CoFunds gezamenlijke onderzoeksprogramma's van lidstaten aan elkaar gekoppeld. TKI’s 
kunnen ter versterking van hun nationale onderzoeks-en innovatie activiteiten gebruik maken van de 
financieringsmogelijkheden die Horizon 2020 biedt. In bijlage I staat een overzicht van de reeds 
lopende Horizon 2020 energieprojecten waar Nederland aan deelneemt en op welke onderwerpen ze 
actief zijn. Ook is in bijlage II een overzicht opgenomen van openstaande topics en daarbij is 
aangegeven voor welke TKI’s de topics interessant kunnen zijn. Dit helpt de TKI’s om topics te vinden 
die aansluiten bij hun onderzoeks-en innovatieactiviteiten. Het National Contact Point (NCP) Horizon 
2020, onderdeel van RVO kan hierbij een goede intermediair zijn tussen de TKI’s en het Europese 
Horizon 2020-Energie programma door ze op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen 
binnen Horizon 2020 in het algemeen en specifiek energie. Energieonderzoek zit in Horizon 2020 niet 
alleen binnen het thema Energie maar ook bij andere thema’s van het Horizon 2020. De NCP kan de 
TKI’s helpen om geschikte topics te vinden en mogelijk daarbij horende Europese en internationale 
partners. 
 
Deelname aan Horizon 2020 projecten vereist bij aanvang een toezegging van deelnemende partijen 
t.a.v. de hoeveelheid geld die ze gedurende de looptijd van een project zullen inzetten. Omdat de 
TKI’s van de Nederlandse overheid geen meerjarige budgettoezegging krijgen – in TSE worden slechts 
jaarlijkse toekenningen gedaan – zullen de TKI’s het commitment dat nodig is voor een meerjarig 
project in Horizon 2020 in het aanvangsjaar volledig ten laste moeten brengen van hun budget voor 
dat jaar. Daarmee wordt een relatief zwaar beslag gelegd in dat jaar op het budget, waarmee er een  
risico bestaat op discontinuïteit in andere bestedingsmogelijkheden van het TKI. Dit vormt een 
belemmering voor de TKI’s om deel te nemen aan Horizon 2020 projecten. 
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De TSE zou kunnen onderzoeken of langjarige projecten mogelijk zijn in het kader van Horizon 2020. 
 
Beïnvloeding van het Europese Horizon 2020 programma 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Horizon 2020 programma voor de jaren vanaf 2018 en erna er 
zo uit komt te zien dat het onze nationale doelstellingen en internationale ambities van de TSE 
weerspiegelt? In deze internationale kennisstrategie worden mogelijkheden gepresenteerd voor de 
TKI’s om invloed uit te oefenen op toekomstige Horizon 2020 werkprogramma’s. Van belang is dat de 
TKI’s een helder overzicht maken van hun internationale ambities die zij internationaal kunnen 
uitdragen maar die ook door vertegenwoordigers van EZ en RVO ingezet kunnen worden bij het 
Programma Comité Horizon 2020, Advisory Groups en relevante Europese netwerken en platforms. 
 
Agenda-setting EU 
Versterkte invloed op het SET-Plan kan via drie kanalen: inbreng binnen de SET-Plan stuurgroep via 
het Ministerie van EZ, directe inbreng via de ETIP’s, EERA en UNI-set, en mogelijkerwijs directe 
positionering van het bedrijfsleven via Europese belangenorganisaties. Om goede input te leveren via 
de SET-Plan stuurgroep, is goede samenwerking tussen TKI’s, RVO en EZ binnen de TSE 
onontbeerlijk. De TKI’s spelen hierin een belangrijke rol: inbreng is niet alleen gewenst op basis van 
de doelstellingen in de officiële programmalijnen, maar ook op basis van praktische ervaringen. 
 
Agenda-setting internationaal 
Op relevante onderdelen voor de TKI’s en programma’s kunnen de Technology Collaboration 
Programmes (TCP’s) van het IEA een meerwaarde hebben. In bijlage IV een overzicht van de TCP’s en 
de TCP’s waar Nederland nu lid van is. Specifiek voor de TSE ligt de meerwaarde van deelname aan de 
TCP’s op het delen van kennis, stimuleren van consortiumvorming ten behoeve van internationale 
projecten en binnenhalen van internationale onderzoeksgelden, beïnvloeden van internationaal beleid 
en internationale standaarden, verstevigen van positie International Energy Agency (IEA) “stamp of 
approval”en versterken bilaterale samenwerking met focuslanden die ook binnen de (TCP’s) actief zijn. 
Ook hier is samenwerking tussen de TKI’s en RVO-vertegenwoordiger van de TCP’s uitermate 
belangrijk. 
 
Acties algemeen 
De organisatie van de TKI’s is verschillend. Niet alle TKI’s hebben de menskracht en de daarbij 
horende financiële middelen om de internationale ambities hoog op de agenda te zetten. Het voorstel 
is dat de TSE gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan de internationale ambities meer zou kunnen 
coördineren. De beïnvloeding van de Europese en internationale agenda’s kan op deze manier 
gerichter en meer gestructureerd plaatsvinden en minder op een ad hoc basis. 
 
Conclusie 
Deze internationale kennisstrategie is een eerste aanzet om de internationalisering van de TSE verder 
te bevorderen. Echter, de prioriteiten van de TSE zijn variabel en ook de internationale ontwikkelingen 
staan niet stil. Dit betekent dat de internationale kennisstrategie een continue dialoog is, dit document 
vormt de basis voor een verdere discussie binnen TSE hoe internationalisering het beste kan worden 
vormgegeven.  
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Hoofdstuk 1: Waarom een internationale kennisstrategie Topsector 
Energie? 
 

1.1 Inleiding 
 
De algemene missie van de Topsector Energie (TSE) is het creëren van innovaties die nodig zijn voor 
de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Dit wordt bereikt door 
innovaties te stimuleren die deze transitie versnellen, waarmee ook bedrijvigheid wordt gecreëerd en 
de internationale concurrentiepositie wordt versterkt. Dit wordt gedaan met partijen uit het 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. 
 
De TSE zet hierbij in op drie agenda's: 

1) De Kennis- en Innovatieagenda Topsector Energie 2016-2019 (KIA), met als doel de 
ontwikkeling van een innovatieportfolio en pijplijn waarmee we relevante innovaties 
aanjagen die de energietransitie versnellen. 

2) De exportagenda waarmee we de kansen van bedrijven vergroten op buitenlandse 
markten, en buitenlandse investeringen aantrekken. 

3) De human capital agenda waarmee we streven naar voldoende goed geschoold personeel. 
 
Doel internationale kennisstrategie TSE 
Belangrijk onderdeel van de eerste agenda, de KIA, is het bevorderen van kennisuitwisseling en-
opbouw, zowel nationaal als internationaal. Om onze kennispositie te vergroten en te versterken is 
aansluiting en/of samenwerking op het internationale kennisveld van groot belang. Door internationale 
samenwerking wordt Nederlandse kennis en expertise in een internationaal speelveld ingepast en 
wordt dubbel werk voorkomen. Hieronder valt ook te denken aan het internationaal afstemmen van 
(kennis)beleid en het binnenhalen van internationale subsidiegelden voor kennisopbouw. 
 
Internationale ambitie TSE 
Het internationale karakter van de TSE vraagt om een internationale aanpak. Deze ‘internationale 
kennisstrategie TSE’ strategie geeft antwoord op de vraag hoe we de ambities van de TSE kunnen 
verbinden met het internationale speelveld, door een helder beeld te creëren van het internationale 
kennisspeelveldveld in zowel de EU als daarbuiten (mondiaal). Ook geeft deze strategie inzicht in hoe 
de TSE/TKI’s beter aan kunnen sluiten en gebruik kunnen maken van de internationale instrumenten 
en beleidsnetwerken. Deze internationale kennisstrategie bouwt op deze inzichten voort en geeft een 
eerste aanzet tot concrete acties. 
 
Hoewel deze strategie zich alleen richt op de KIA, is ook de exportagenda van groot belang in het 
internationaal versterken van het potentieel van de TSE. De KIA en de export kunnen elkaar waar 
mogelijk ook versterken. Immers samenwerking op gebied van kennis en innovatie kan uiteindelijk 
ook leiden tot export van producten en diensten. 
 

1.2 Nationale en internationale energiedoelstellingen 
 
Nationaal 
De doelstellingen van de TSE voor 2020/2023 zijn gebaseerd op de doelstellingen van het Nationale 
Energieakkoord (EA) dat in 2013 is afgesloten tussen de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- 
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en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. De doelstellingen van 
het EA zijn de volgende: 

• 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023 
• 100 PJ besparing in het additionele finale energieverbruik in 2020 t.o.v. niveau 2013 
• 15.000 extra voltijdsbanen in de energiesector in 2020 
• In 2030 heeft NL top-10 positie in mondiale Clean Tech ranking 
• In 2020 vier keer meer economische waarde energietechnologie keten t.o.v. 2010 

 
Deze nationale doelstellingen geven invulling aan de Europese 20-20-20 doelstelling: 20% minder 
CO2-uitstoot t.o.v. 1990, 20% energie-efficiëntie verbetering en 20% hernieuwbare energie. 
 
TSE 
De TSE vormt een belangrijk onderdeel van de invulling van het energie-innovatie beleid en is de 
drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, 
betrouwbaar, duurzaam, en veilig energiesysteem waarin de CO2-uitstoot in 2050 met 80-95% wordt 
teruggedrongen. 
 
Binnen de TSE zijn vijf Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI's) actief: 1) Urban Energy (fusie 
Switch2SmartGrids, EnerGO, Solar Energy), 2) Wind op Zee, 3) Gas, 4) Energie en industrie 
(voorheen ISPT) en 5) gedeeld met de Topsectoren Agri&Food en Chemie, Biobased Economy (BBE). 
De TKI’s hebben elk hun eigen doelstellingen en dragen zo bij aan de overkoepelende doelstellingen 
van de TSE. 
 
In de KIA’s (2016-2019) stelt het TKI Wind op Zee een reductie van de kosten van wind op zee met 
40% in 2020 ten opzichte van 2010 centraal. Hetzelfde streefgetal is vastgelegd in het 
Energieakkoord. Hierbij wordt gekeken naar innovaties over de hele keten. Het TKI Energie & 
Industrie beschrijft in de KIA speerpunten voor gezamenlijk onderzoek zoals power to products en 
industriële symbiose door uitwisseling van energie en grondstoffen. De TKI Urban Energy richt zich op 
de ontwikkeling en demonstratie van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, 
energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Voor 
het TKI Gas is de internationale ambitie van 80-95% CO2 reductie leidend en de drie onderwerpen 
waar het TKI zich op inzet zijn: 1) Vervanging fossiel aardgas door duurzaam gas, 2) Inzet fossiel gas 
waar noodzakelijk en 3) Afvang CO2-emissies bij de inzet van fossiel gas (Carbon Capture and 
Storage, CCS). Het TKI Biobased Economy richt zich op de overgang van fossiele grondstoffen naar 
een economie die draait op biomassa als grondstof. 
 
Daarnaast werkt de TSE aan de programmathema’s Systeemintegratie en Maatschappelijk 
Verantwoord Innoveren Energie (MVI-Energie voorheen STEM). Systeemintegratie is van toepassing 
op alle TKI's binnen de TSE. Verder is het gericht op een betere integratie binnen het energiesysteem 
en met aangrenzende sectoren, waardoor het energiesysteem steeds duurzamer wordt. MVI-Energie 
heeft als doel betere acceptatie van technologische innovaties door de maatschappij en het brede 
publiek. Deze factoren bepalen immers uiteindelijk het succes van een innovatie. Zie figuur 1 voor een 
overzicht van de programmalijnen van de TKI’s van TSE. 
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Figuur 1: Overzicht van de programmalijnen van de TKI’s van de Topsector Energie. 
 
Europees 
Inmiddels zijn op Europees niveau ook de doelstellingen voor 2030 vastgesteld: 

• 40% reductie broeikasgasemissie t.o.v. 1990 
• 27% aandeel hernieuwbare energie 
• 27% verbetering van energie-efficiëntie t.o.v. 2013 

 
Tenslotte heeft Nederland zich gecommitteerd aan de volgende Europese doelstellingen voor 2050: 

• 80-95% reductie broeikasgasemissie t.o.v. niveau in 1990 
 
In het Energierapport dat in januari 2016 is gepubliceerd, committeert Nederland zich aan het behalen 
van deze Europese doelstellingen en wordt gestreefd naar een duurzame, betaalbare, schone en 
veilige energievoorziening in 2050. De TSE heeft ook expliciet de ambitie om bij te dragen aan de 
Europese lange-termijn doelstellingen voor 2050. In de Kennis- en Innovatieagenda 2016–2019 
verlegt de TSE deze ambitie bovendien naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. 
 
Internationaal 
Eind 2015 vonden in Parijs klimaatonderhandelingen plaats op de 21e Conference of Parties (COP21), 
die uitmondde in een historisch mondiaal klimaatakkoord: het Parijs-akkoord. Dit akkoord heeft als 
belangrijkste doelstelling dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot ruim beneden 2 
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graden, met het streven het niet meer te laten zijn dan 1,5 graad. Het akkoord zet in op een 
trendbreuk, waarbij het fossiele tijdperk afloopt en de toekomst in het teken staat van duurzame 
energie. Dit betekent dat de ambities op mondiaal niveau fors zijn aangescherpt. Ook op deze 
ambities sluiten de doelstellingen van de TSE goed aan. 
 

1.3 Reikwijdte internationale kennisstrategie TSE 
 
Van nationale doelen naar internationale ambities 
De internationale ambities van TSE voor 2016-2019 zijn als volgt in de KIA benoemd: 

I. Een zo hoog mogelijke participatie in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 
door gerichte beïnvloeding van het Horizon 2020 programma vanuit de nationale 
innovatieagenda en door het actief en structureel benutten van de kansen die Horizon 
2020 biedt; 

II. Selectieve maar actieve deelname aan internationale netwerken, gericht op agenda-
setting en kennisuitwisseling. Dit betreft specifiek de netwerken rondom de International 
Energy Agency (IEA) en binnen de Europese Unie (EU); 

III. De TSE goed te positioneren in de internationale kennisomgeving en deze omgeving 
maximaal te benutten om de doelstellingen te bereiken. 

 
In deze ambities worden acties benoemd. Het doel van deze internationale kennisstrategie TSE is om 
een concrete invulling te geven aan deze acties. Hiervoor worden de volgende twee stappen gevolgd: 

1) Het in kaart brengen van zowel de Europese als de mondiale mogelijkheden voor het 
behalen van de doelstellingen van de TSE. 

2) Het geven van een eerste aanzet voor de internationale kennisstrategie van de TSE voor 
het aansluiten van hun internationale ambities op de Europese en mondiale ontwikkelingen 
op EU en IEA niveau. Dit kan leiden tot een betere benutting van de Europese en andere 
internationale mogelijkheden om de nationale doelstellingen te realiseren. Ook kan het 
leiden tot een gerichtere strategische beïnvloeding van internationaal beleid (EU-niveau) 

 
Het geven van een eerste aanzet voor de internationale kennisstrategie van de TSE voor het 
aansluiten van hun internationale ambities op de Europese en mondiale ontwikkelingen. Dit kan leiden 
tot een betere benutting van de Europese en andere internationale mogelijkheden om de nationale 
doelstellingen te realiseren. Ook kan het leiden tot een gerichtere strategische beïnvloeding van 
internationaal beleid (EU & IEA Technology Collaboration Programmes). 
 
Ten eerste worden de relevante Europese en mondiale mogelijkheden in kaart gebracht. In deze 
exercitie wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten binnen de EU en buiten de EU (het 
mondiale speelveld). 
 
Binnen de EU 
De samenwerking in en met de EU op het gebied van onderzoek en innovatie is met name gericht op 
het nieuwe European Strategic Energy Technology plan (SET-plan), het Europese programma 
(instrumentarium) Horizon 2020 (incl. ERA-Net Co-fund) en gerelateerde Europese netwerken (zoals 
European Energy Research Alliance (EERA) en de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s). 
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Buiten de EU (mondiaal) 
De samenwerking buiten de EU (mondiaal) is met name gericht op de activiteiten van het 
Internationaal Energy Agency (IEA) en de IEA Technology Collaboration Programmes (TCP’s, voorheen 
Implementing Agreements) en bilaterale “memoranda of understanding (MoU’s)” tussen landen. 
 
Ten tweede worden aanbevelingen en acties benoemd voor het aansluiten van de internationale 
ambities van de TSE op de Europese en mondiale ontwikkelingen. In de aanbevelingen wordt de 
gewenste inzet vanuit de TKI’s benoemd voor een zo breed mogelijke internationale inzet om de TSE 
doelstellingen te halen. Hierbij geldt dat de gewenste aanpak per TKI kan verschillen. Dit is mede 
afhankelijk van de huidige internationale inzet van de verschillende TKI's. Zo sluiten voor sommige 
TKI's de activiteiten reeds goed aan op Europese prioriteiten binnen het SET-Plan en het 
onderzoeksprogramma Horizon 2020, waardoor al brede kansen zijn om financiering binnen te halen. 
Voor andere TKI's kan het van belang zijn om juist op strategisch niveau binnen zowel Horizon 2020 
als het SET-Plan input te geven om hun thema’s op de agenda te zetten. Voor andere TKI’s die hun 
activiteiten uit willen breiden naar buiten de EU kan het lonen om in te zetten op 
samenwerkingsverbanden op het niveau van het IEA. Daarom bieden de conclusies concrete 
aanknopingspunten voor de TKI’s en TSE, maar ook voor het Ministerie van EZ en RVO, om te 
inventariseren welke programma’s het meest geschikt zijn voor de doelstellingen, hoe aangesloten 
kan worden op deze programma’s en welke concrete acties hiervoor ondernomen worden. 
 
De komende maanden loopt een aantal trajecten dat van groot belang is voor de Nederlandse inzet op 
het gebied van energie-innovatie. In de Energiedialoog, die op 7 april 2016 van start is gegaan, zal de 
lange-termijn strategie van het Nederlandse innovatiebeleid een belangrijk vraagstuk zijn. Belangrijke 
input zal ook komen vanuit de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Zij 
brengen in juli 2016 een advies uit over het Nederlandse energie-innovatiebeleid. Dit advies is gericht 
op de vraag welke energie-innovaties nodig zijn om de energietransitie in Nederland kostenefficiënt te 
laten verlopen. Ook bekijkt de AWTI hoe Nederland het verdienpotentieel dat de mondiale 
energietransitie biedt kan benutten. Deze twee trajecten zullen gebruikt worden om eind 2016 te 
komen tot een nieuwe beleidsagenda voor het onderdeel innovatie. Dit zal verder van invloed zijn op 
de uitvoering van de internationale kennisstrategie.  
Ook wordt op dit moment vanuit de kenniscoalitie de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in 
verschillende 'routes' uitgewerkt. Hierin is een route opgenomen over de Energietransitie (route 17). 
Daarnaast zijn voor energie ook andere routes van belang, zoals Circulaire economie en 
grondstoffenefficientie (route 12), Smart liveable cities (route 11) en Materialen (route 20). In deze 
routes worden de lange termijn wetenschappelijke uitdagingen binnen een bepaald onderzoeksthema 
geformuleerd, bijvoorbeeld in de route Energietransitie om te komen tot een CO2 neutrale 
energievoorziening in 2050. Het is wenselijk om de internationale kennisstrategie in lijn te brengen 
met de uitdagingen zoals geformuleerd in de NWA. 
 

1.4 Leeswijzer 
 
Deze internationale kennisstrategie is als volgt opgedeeld. Op basis van de doelstellingen en aanpak 
zoals beschreven in hoofdstuk 1, worden in hoofdstukken 2 en 3 respectievelijk de Europese en 
internationale programma’s nader toegelicht. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in het Europese speelveld 
waarbij de verschillende netwerken en platforms worden besproken. Denk hierbij aan de Energie Unie 
(hoofdstuk 2.2), het “European Strategic Energy Technology (SET)- Plan” (hoofdstuk 2.3) en het 
Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (hoofdstuk 2.4). In hoofdstuk 2.5 komen aanvullende 
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Europese platforms aan bod. In hoofdstuk 2.6 worden aanbevelingen gedaan op basis van de 
inhoudelijke dwarsverbanden tussen de TKI's en de EU programma’s zoals hier geïnventariseerd. 
 
In hoofdstuk 3 wordt onder hoofdstuk 3.2 het International Energy Agency (IEA) beschreven en de 
daarbij horende Technology Collaboration Programmes. In hoofdstuk 3.3 wordt het 
samenwerkingsverband IRENA omschreven. In hoofdstukken 3.4 en 3.5 worden bilaterale 
samenwerkingsverbanden op respectievelijk EU- en nationaal niveau beschreven. Tenslotte zijn in 
hoofdstuk 3.6 de internationale dwarsverbanden met de TKI’s opgetekend en worden eerste 
aanbevelingen gedaan. 
 
In hoofdstuk 4.1 worden conclusies gegeven over de inzichten die in hoofdstukken 1 t/m 3 zijn 
benoemd over de internationale ambities van de TKI’s en het internationale speelveld. In hoofdstuk 
4.2 wordt per ambitie aangegeven welke eerste concrete acties TKI’s en de TSE kunnen ondernemen 
in het uitwerken van hun internationale kennisstrategie. De acties die genoemd worden zijn niet alleen 
van toepassing op de TKI’s maar ook voor het Ministerie van EZ en RVO. 
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Hoofdstuk 2: Europa 
 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het Europese energiespeelveld in kaart gebracht. De belangrijkste 
samenwerkingsverbanden en programma’s op EU niveau worden beschreven: 

• Energie Unie 
• SET-Plan en ETIPs 
• Horizon 2020 
• Eureka 
• Eurostars 
• Europese netwerken 

 

2.2 Energie Unie 
 
In het voorjaar van 2015 is door de Commissie Juncker een plan gepresenteerd voor een Europese 
Energie Unie. Dit zou Europa toegang moeten verzekeren tot veilige, betaalbare en klimaatvriendelijke 
energie en wordt gezien als het grootste energieproject sinds de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (EGKS). Het doel van de Energie Unie is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen van 
Europa te verminderen. 
 
Een Europa-brede Energie Unie volgens de Commissie Juncker, levert niet alleen voordelen op voor 
consumenten en het klimaat, maar ook voor bedrijven. Zo komen er nieuwe energie- en 
klimaattechnologieën en diensten beschikbaar; maakt het ‘groene’ groei en bijhorende banen in de EU 
mogelijk; en biedt het meer zekerheid voor investeerders als prijsindicaties ook daadwerkelijk lange-
termijn behoeften reflecteren. 
 
De Europese Commissie heeft voor de Energie Unie de volgende vijf prioriteiten vastgesteld: 

1. Zekerheid op het gebied van energie. Diversificatie van Europa’s energieaanbod. Tevens 
stimuleren van betere samenwerking op het gebied van energietoevoer uit het 
buitenland en meer transparantie over gasroutes.  

2. Volledig geïntegreerde interne energiemarkt. Gebruik van connectoren die het mogelijk 
maken energie over landsgrenzen heen te laten vloeien zonder technische of 
wetgevende barrières.  

3. Energie-efficiëntie. Verminderen van energieverbruik met tenminste 27% in 2030 om 
vervuiling te verminderen, energiebronnen te sparen en de EU’s afhankelijkheid van 
energie-import te verlagen.  

4. Verlagen emissies. Vernieuwen van het Europese emissiehandelssysteem, en verhogen 
aandeel van hernieuwbare energie in de Europese energiemix naar 27% in 2030. 

5. Onderzoek en Innovatie: Ondersteunen van doorbraken in ‘low-carbon’ technologie door 
middel van een geïntegreerde aanpak; coördineren van onderzoek en het creëren van 
een effectievere samenwerking tussen onderzoek en de private sector. 

 
De vijfde prioriteit, “Onderzoek en Innovatie” krijgt een belangrijke rol binnen de Energie Unie. Een 
nieuwe Europese aanpak voor onderzoek en innovatie op het gebied van energie is in het leven 
geroepen om omvorming van het energiesysteem te versnellen en daarmee groene groei te 
realiseren. Door middel van de uitwerking en prioritering op een 10-tal onderwerpen vanuit het 
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herziene SET-plan (the European Strategic Energy Technology-plan) van eind 2014, wordt hier 
invulling aan gegeven. Samen met de ‘Strategic Transport Research and Innovation Agenda’ en de 
‘Global Technology and Innovation Leadership Initiative’ vormt het SET-Plan momenteel de uitwerking 
van de onderzoeks-, innovatie en concurrentiestrategie van de Energie Unie. 
 

2.3 SET-plan 

2.3.1 SET-plan stuurgroep 
 
Het nieuwe SET-plan gaat specifieker in op de strategische prioriteiten en acties die nodig zijn om het 
energiesysteem van de EU op een kostenefficiënte manier te transformeren naar een CO2-arm, 
schoon, betrouwbaar en veilig energiesysteem. De EU wil de technologische voorsprong behouden op 
het gebied van hernieuwbare energie door hoogwaardig presterende technologieën te ontwikkelen en 
deze vervolgens te integreren in het energiesysteem. Hiervoor moeten nieuwe investeringen op alle 
TRL-niveaus plaatsvinden, uiteenlopend van basisonderzoek tot demonstratieprojecten. Daarnaast 
wordt binnen het SET-plan de ambitie uitgesproken om sterk in te zetten op kostenreductie. De 
uitwerking en implementatie van het nieuwe SET-plan zijn gebaseerd op 4 prioriteiten, die zijn 
gespecificeerd in 10 prioritaire acties, zie figuur 2. Deze dienen als het startpunt voor discussies met 
lidstaten en stakeholders en zullen worden uitgewerkt in concretere implementatieplannen. De 
Europese Commissie heeft de ambitie om deze implementatieplannen een leidende rol te laten spelen 
voor onderzoeks- en innovatieprogramma’s en activiteiten op zowel Europees als nationaal niveau. 
 

 
Figuur 2: Een schematisch overzicht van de prioriteiten van de Energie Unie, het SET-plan en de daarbij horende 
acties. 
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Vanuit de Energie Unie zijn er vier prioriteiten benoemd: nummer 1 in hernieuwbare energie, slim EU-
energie systeem dat consumenten centraal stelt, efficiënte energiesystemen en duurzaam transport. 
Hieruit volgen acht SET-Plan acties. Daarnaast zijn twee additionele acties opgesteld op het gebied 
van CCS/U en nucleaire veiligheid. 
 
De prioriteiten en acties heeft de Europese Commissie geformuleerd op basis van reacties op een 
consultatie onder de lidstaten. De inbreng van Nederland is in lijn geweest met de doelstellingen van 
de TSE. 
Momenteel worden de strategische acties verder uitgewerkt door de Europese Commissie, in 
samenspraak met de lidstaten en stakeholders. Deze uitwerking vindt plaats in de SET-Plan 
Stuurgroep, waar de Commissie en EU lidstaten (+ Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Turkije) aan 
deelnemen. Hierin wordt gewerkt aan zogenaamde ‘Issues Papers’ en ‘Declarations of Intent’, waarin 
kwantificeerbare doelstellingen vastgesteld worden. Vervolgens zullen op basis van deze doelstellingen 
‘Implementation Plans’ worden opgesteld, waarin de concrete acties benoemd staan voor het behalen 
van de doelen. 
 
Dit biedt de kans voor Nederland de doelen onder het SET-Plan en de uitwerking hiervan af te 
stemmen met de bestaande doelstellingen van de TKI’s binnen de TSE. Zo kunnen op EU-niveau 
ambitieuze doelen worden vastgesteld op thema’s waar de TKI’s de komende jaren op in willen zetten. 
Er is een hoge mate van overeenkomst tussen de thema’s van de TKI’s en de thema’s van het SET-
Plan, onder andere op het gebied van energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving, 
smart grids en wind op zee. Een versterkte inzet op deze terreinen kan tot belangrijke voordelen 
leiden, zoals een uitbreiding van onderzoeksactiviteiten en de stimulering van de commerciële uitrol 
van innovatieve technologieën. Hierdoor kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op 
grotere schaal hun onderzoeks- en innovatieactiviteiten ontplooien. De TKI’s kunnen hierin actief een 
rol spelen, door te bepalen op welke terreinen zij ruimte zien voor versterkte internationale 
samenwerking. Daarnaast is het van belang om de aanpak van het TKI naar de Europese Commissie 
en andere lidstaten te communiceren via het ministerie van Economische Zaken (EZ), zodat de 
Nederlandse aanpak als voorbeeld voor de Europese aanpak kan dienen. 
 

2.3.2 ETIP’s 
 
In de discussies die worden gevoerd binnen het SET-Plan spelen de European Technology and 
Innovation Platforms (ETIP’s) een cruciale rol. ETIP's vormen een onderdeel van de nieuwe SET-Plan 
governance structur en de eerste ETIP’s zijn in 2016 van start gegaan. De ETIP’s zijn stakeholder 
platforms die alle relevante stakeholders in een bepaalde sector op onderzoeks- en innovatiegebied 
samenbrengen. De ETIP’s nemen deel aan een dialoog met de Commissie en de EU-lidstaten binnen 
het SET-Plan. De voornaamste rol van de ETIP’s is het verlenen van strategisch advies aan de 
Europese Commissie en lidstaten over alle onderwerpen die van belang zijn om onderzoeks- en 
innovatie activiteiten verder te ontwikkelen. Dit gebeurt op basis van consensus van hun stakeholders. 
 
De leden van de ETIP’s zijn werkzaam over de gehele innovatieketen en bestaan uit 
vertegenwoordigers van industriële groepen (inclusief het MKB), onderzoeksorganisaties, academische 
stakeholders, NGO’s, toezichthouders, en lidstaten. Er bestaat veel vrijheid voor ETIP’s om zich te 
organiseren, hierdoor kunnen belangrijke verschillen in structuur en organisatie tussen ETIP’s bestaan. 
De ETIP’s zijn de opvolgers van de huidige Energy Technology Platforms (ETP’s) en European 
Industrial Initiatives (EII’s) in uniforme platforms per technologie. De ETIP’s blijven de erkende 
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tussenpartij tussen de sector en de Europese Commissie en lidstaten over specifieke onderzoeks- en 
innovatie onderwerpen. Het verschil tussen de nieuwe ETIP’s en de ETP’s en EII’s, is dat ook 
vertegenwoordigers van geïnteresseerde lidstaten aan de ETIP’s deel kunnen nemen. 
 
Van de ETIP’s wordt een actieve rol in de uitwerking van het SET-Plan verwacht. De belangrijkste rol is 
om strategisch advies te leveren aan de Europese Commissie en de Stuurgroep op basis van 
consensus. Dit strategisch advies kan in verschillende stadia worden gegeven: 

− Het geven van prioritering binnen de 10 key actions op de geformuleerde doelstellingen;  
− Het adviseren over de prioritering binnen de implementatiefase en het mobiliseren van andere 

stakeholders in de implementatiefase van het SET-Plan. Dit gebeurt op EU, nationaal, 
regionaal en industrieel niveau; 

− Het opstellen en updaten van de ‘Strategic Research and Innovation Agenda’s’; 
− Het identificeren van innovatie-barrières, voornamelijk op het gebied van wetgeving en 

financiering; 
− Het rapporteren op implementatie-activiteiten naar SETIS; 
− Het ontwikkelen van kennisdelingsmechanismen om onderzoeks- en innovatie activiteiten tot 

uitrol te brengen; 
− Tenslotte zullen de ETIP’s in de toekomst bijdragen aan de updates van toekomstige SET Plan 

Integrated Roadmaps. 
 

2.3.3 European Energy Research Alliance (EERA) 
 
EERA is een genootschap van excellente organisaties op het gebied van energieonderzoek. Het doel 
van EERA is het versterken, uitbreiden en optimaliseren van EU energieonderzoek door het delen van 
nationale faciliteiten in Europa en de realisatie van de pan-European onderzoek programma’s (EERA 
Joint Programmes). De primaire focus van EERA is het versnellen van de ontwikkelingen van 
energietechnologieën zodat ze kunnen worden ingebed in industrieel onderzoek. EERA probeert dit 
mogelijk te maken door het stroomlijnen en coördineren van nationale en Europese energie R&D 
programma’s en infrastructuren. 
 
EERA speelt ook een rol bij het bereiken van de SET-plan doelstellingen door het versterken van de 
onderzoeksactiviteiten in de EU. Via EERA worden de prioriteiten voor de middellange tot lange termijn 
van het SET-Plan uitgevoerd. De coördinatoren van de Joint Programmes worden uitgenodigd om 
strategische aanbevelingen te leveren aan de SET-Plan stuurgroep. Ook kan de stuurgroep SET aan 
EERA vragen om specifieke acties te implementeren. 
 
Nederland is via de NERA aangesloten bij de EERA. De Netherlands Energy Research Alliance (NERA) 
is een vereniging van Nederlandse kennisinstellingen zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen 
met een focus op energieonderzoek. De NERA bestaat nu uit zeven leden: ECN, FOM, TNO, TU Delft, 
TU Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen en Technische Universiteit Twente. De NERA staat open 
voor nieuwe leden, mits akkoord door de Raad van Bestuur. 
 
De doelen van de NERA zijn: 

• zorgen voor een netwerk tussen de partners met als doel optimaal gebruik maken van de 
kennis en expertise van de partners. 

• Stimuleren en samenwerking in energieonderzoek en innovatie in Nederland en Europa. 
• Stimuleren van sterkere interactie tussen industrie, overheid en onderzoekspartners. 
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• Beïnvloeden van de Europese Energieonderzoeksagenda: de NERA vertegenwoordigt 
Nederland in de European Energy Research Alliance (EERA). 

 
NERA leden zijn ook aangesloten bij TKI’s en zodoende kunnen de TKI’s de strategische agenda van 
de EERA beïnvloeden. 
 

2.3.4 UNI-SET 
 
UNI-SET (UNIversities in the SET-Plan) heeft als doel het mobiliseren van Europese universiteiten 
zowel op het gebied van onderzoek, innovatie en educatie, om bij te dragen aan de Europese energie 
doelstellingen zoals geformuleerd in het Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), de Energie Unie  
en de Europese 2020 strategie voor duurzame ontwikkeling. UNI-SET is een Coordination and Support 
Action (CSA) project uit het Zevende Kaderprogramma (FP7, voorganger van Horizon 2020). Het is 
gestart in september 2014 en loopt 3 jaar. Het wordt gecoördineerd door de European Universities 
Association (EUA) en wordt samen geïmplementeerd met de KU Leuven, die ook de universiteiten in 
KIC InnoEnergy vertegenwoordigt. 
 
UNI-SET helpt het EUA bij het ontwikkelen van een Europees Platform van universiteiten in 
energieonderzoek en educatie (European Platform of Universities in Energy Research & Education 
EUA-EPUE). Het EUA vertegenwoordigt zowel de universiteiten in de SET-Plan sector als in de 
European Energy Research Alliance (EERA). De drie Nederlandse universiteiten die aangesloten zijn bij 
UNI-SET zijn de UvA, TU-Delft en de TU-Twente. Voor Nederlandse universiteiten biedt dit de kans om 
energieonderzoek en educatie te coördineren met buitenlandse universiteiten. Ook kunnen ze invloed 
uitoefenen op het SET-Plan, door strategische onderwerpen op de agenda te krijgen. 
 

2.4 Horizon 2020 
 
De Energie Unie en het SET-plan zijn met name strategische beleidskaders. De financiering van 
onderzoek en innovatie vindt plaats via andere programma’s. Een belangrijke tak voor deze 
financiering waarin o.a. concrete innovatieprojecten worden gestimuleerd zijn de zogenoemde 
Europese Kaderprogramma’s. In 2014 is Horizon 2020, het achtste Kaderprogramma, van start 
gegaan. 
 
De Kaderprogramma’s worden door de Europese Commissie en nationale overheden ingezet om 
vooruitgang op het gebied van wetenschap en innovatie te stimuleren. Het doel is om het 
concurrentievermogen van Europa te vergroten. Door stimulatie van samenwerkingen tussen het 
bedrijfsleven en de academische wereld wordt geprobeerd tot oplossingen te komen voor 
maatschappelijke problemen die binnen de gehele EU spelen. Hierbij kan gedacht worden aan 
onderwerpen als vergrijzing en voedselveiligheid, maar ook klimaatverandering en betaalbare 
duurzame energie. 
 
Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatie Kaderprogramma van de EU met een totaal 
budget van ongeveer 80 miljard (2014-2018). De programmastructuur van Horizon 2020 bestaat uit 
drie pijlers, namelijk ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’een ‘Societal Challenges’. Per pijler is 
een aantal onderwerpen gedefinieerd (zie figuur 3). Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende 
Kaderprogramma (KP7) dat van 2007 tot 2013 liep. 
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Figuur 3: De drie pijlers van Horizon 2020: Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges 
 

2.4.1 Horizon 2020-Energie 
 
Eén van de binnen Horizon 2020 gedefinieerde ‘Societal Challenges’ is ‘Secure, Clean and Efficient 
Energy’, in het kort Horizon 2020-Energie. Doel hiervan is het ondersteunen van de transitie naar een 
betrouwbare, duurzame en concurrerend energiesysteem. 
 
De zeven doelstellingen van Horizon 2020 -Energie zijn: 
1. Verminderen van energieconsumptie en carbon footprint 
2. Leveren van elektriciteit, lage kosten en minder CO2 uitstoot 
3. Ontwikkelen van alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen 
4. Ontwikkelen van een Europees slim elektriciteitsnet 
5. Opbouwen en ontwikkelen van nieuwe kennis en technologieën 
6. Maken van goede beleidsmatige keuzes en creëren van publieke betrokkenheid 
7. Bevorderen van marktintroductie van energie en ICT innovatie 
 
De uitvoering van Horizon 2020-Energie is onderverdeeld in een aantal werkprogramma’s. Deze 
werkprogramma’s worden vastgesteld voor twee jaar, en leggen extra nadruk op bepaalde actuele 
onderwerpen. Het werkprogramma Horizon 2020-Energie (2016-2017) is in oktober 2015 gestart en 
de resultaten van het werkprogramma 2014-2015 zijn grotendeels bekend. 
 
Beide werkprogramma’s zijn onderverdeeld in drie focusgebieden: 

1. Energy Efficiency: Dit is een no-regret maatregel voor Europa, zowel op de korte als de 
lange termijn. Het gaat hier om onderzoeks- en demonstratieactiviteiten bij gebouwen, 
industrieën, warmte/koeling, energie gerelateerde producten en services van het MKB 
(Midden- en Kleinbedrijf), integratie van ICT en samenwerking met de telecom sector. 

2. Low Carbon Technologies: Het is belangrijk om technologieën uit hernieuwbare bronnen te 
ontwikkelen en kosteneffectief te vermarkten om de uitstoot van CO2 uit het energiesysteem 
te verminderen. Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van: zonne-energie, 
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concentrated solar power (CSP), windenergie, oceaanenergie, waterkracht, geothermie, 
hernieuwbare warmte/koeling, energieopslag, (alternatieve) biofuels en carbon capture and 
storage (CCS). 

3. Smart Cities and Communities: Duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden vraagt 
nieuwe efficiënte en gebruiksvriendelijke technologieën op het gebied van energie, transport 
en ICT en dit vergt een geïntegreerde R&D aanpak. 

 
Horizon 2020-Energie vereist samenwerking van minimaal drie organisaties uit drie verschillende 
lidstaten; in de praktijk zijn dat er meestal meer. Projectvoorstellen worden op basis van kwaliteit en 
impact geëvalueerd en alleen de voorstellen met de hoogste score komen in aanmerking voor 
financiering. Voor succesvolle deelname is het daarom nodig om sterke consortia te ontwikkelen, met 
organisaties en landen die voor Nederland en de TSE belangrijk zijn en ook in Europa een goede 
reputatie hebben. Om dit mogelijk te maken is het van belang om inzicht te verkrijgen in de landen en 
organisaties met de voor de TSE relevante kennis. 
 
Horizon 2020-Energie Werkprogramma 2014-2015 
De eerste resultaten van Horizon 2020-Energie voor 2014-2015 laten zien dat Nederland boven 
gemiddeld scoort bij het verkrijgen van onderzoeksgelden. Daarnaast participeren de TKI’s in 
inmiddels zeven verschillende Europese onderzoeksnetwerken (ERA-net CoFund projecten) binnen hun 
onderzoeksveld, met een totaal budget van ongeveer negen miljoen euro voor 2014-2020. Bij ERA-
Net CoFund staat ERA voor ‘European Research Area’ ofwel Europese onderzoeksruimte en hiermee 
stimuleert de EC gezamenlijke programmering van lidstaten. De EC beoogt hiermee dat lidstaten zelf 
gezamenlijke Europese onderzoeksprogramma’s opzetten met eigen middelen, waarbij de EC 
cofinanciering toekend vanuit Horizon 2020. Op deze manier zorgt de Europese Commissie voor de 
cofinanciering van nationale programma’s en komt er extra financiering beschikbaar voor nationale 
projecten. Een verdere analyse van de eerste resultaten Horizon 2020-Energie 2014-2015 is 
uitgewerkt in een kenniskaart, zie bijlage I. Zie ook figuur 4 voor een top 15 van Nederlandse partijen 
aan een succesvol Horizon 2020-energieproject. 
 

 
Figuur 4: Top 15 van Nederlandse partijen die deelnemen aan een succesvol project (op basis van 
budget/voorgestelde funding). 
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Horizon 2020-Energie Werkprogramma 2016-2017 
Onlangs is het werkprogramma van Horizon 2020-Energie voor 2016-2017 verschenen, zie tabel 1. 
Binnen dit werkprogramma is meer dan 1 miljard euro gereserveerd voor het ondersteunen van 
energie-gerelateerde onderzoeks- en innovatieactiviteiten. Het werkprogramma van 2016-2017 legt 
sterk de nadruk op: 

• het betrekken van consumenten in de transformatie van het energiesysteem; 
• het verbeteren van de efficiëntie van energiesystemen; 
• het opschalen en ontwikkelen van nieuwe generaties hernieuwbare energietechnologieën. 

 
Tabel 1: Overzicht van het thema H2020-Energie werkprogramma 2016-2017 

Energy Efficiency (EE) Competitive low-carbon 
energy Technologies 
(LCE) 

Smart Cities and 
Communities (SCC) 

SME instrument (SIE) 

- Heating and 
Cooling 

- Engaging 
consumers 

- Buildings 
- Industry, services 

and Products 
- Innovative 

financing 

- Energy system 
(grids, storage) 

- Renewable energies 
- Decarbonising fossil 

fuels 
- Socio-economic 

research 
- European Research 

Area in energy 

- Light-house 
demonstration 
projects 

Fast Track to Innovation 
(FTI) 

 
Om de EU-activiteiten meer daadkracht bij te zetten, wordt via dit werkprogramma de samenwerking 
met nationale financieringsprogramma’s nadrukkelijker opgezocht. Het kan hierbij ook gaan om 
ondersteuning voor industriële demonstratieprojecten op commerciële schaal. 
 
In bijlage II vindt u een overzicht van de topics in het werkprogramma 2016-2017. Per topic is 
aangegeven op basis van de programmalijnen van de TKI’s voor welk TKI het topic relevant kan zijn. 
Dit overzicht kunnen de TKI’s gebruiken om na te gaan of specifieke programmalijnen wel of niet 
vertegenwoordigt zijn. Mochten er onderdelen missen dan kunnen de TKI’s via de Nederlandse 
vertegenwoordigers in het Programma Comité Horizon 2020-Energie proberen die onderdelen op de 
Europese agenda te krijgen. 
 
Horizon 2020-Energie Werkprogramma 2018-2020 
Momenteel is de Europese Commissie bezig met de voorbereidingen voor het werkprogramma 2018-
2020. Dit biedt kansen voor de TKI’s om hun internationale ambities op de agenda van het 
werkprogramma 2018-2020 te krijgen. Dat kan middels de Nederlandse vertegenwoordigers in het 
Programma Comité (PC). Voor Horizon 2020-Energie bestaat een PC die wordt voorgezeten door de 
Europese Commissie. In het Programma Comité zitten vertegenwoordigers van lidstaten en 
geassocieerde landen. De leden zijn meestal beleidsmedewerkers van de betrokken ministeries. Voor 
Horizon 2020-Energie zijn dat vertegenwoordigers van EZ en RVO. Gezien de grote verscheidenheid 
van inhoudelijke thema’s die worden besproken door een Programma Comité en de wens om bij de 
vorming van het Nederlandse standpunt een goede afspiegeling te hebben van de stakeholders, zitten 
de Nederlandse vertegenwoordigers van het PC een klankbordgroep voor. De functie van de 
klankbordgroepen is tweeledig: enerzijds delen de PC verkregen informatie met de 
klankbordgroepleden. Anderzijds delen de klankbordgroepleden relevante informatie met elkaar en de 
PC-leden. RVO is National Contact Point (NCP) voor Horizon 2020-Energie en voert het secretariaat 
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van de klankbordgroep. Door een goede vertegenwoordiging van de TKI’s in de klankbordgroep, 
kunnen de TKI’s invloed uitoefenen op de programmering van Horizon 2020-Energie. 
Een eerste uitvraag door de Europese Commissie leidt tot een scoping paper die de basis vormt voor 
het werkprogramma 2018-2020. 
 

2.4.2 Energie in andere Horizon 2020 programma’s 
 
In bovenstaande is pijler 3, Societal Challenges het thema ‘Secure, clean and efficient energy’ in 
Horizon 2020-Energie besproken. In andere Societal Challenges en in de twee andere Horizon pijlers 
(Excellent Science en Industrial Leadership) komen ook energie-gerelateerde programma’s voor, zie 
figuur 5. De energie gerelateerde programma’s zijn rood-gekleurd. 
 

 
Figuur 5: Overzicht van de drie pijlers van H2020 met in het rood de programma’s waar energie een rol speelt. 
 
Bij Horizon 2020 pijler 1, Excellent Science gaat het voornamelijk om onderzoek met lagere TRL’s. Dit 
is meer van toepassing op universiteiten en de TO2-instituten (instituten voor toegepast onderzoek 
(TO2). Hier wordt het fundament gelegd die TKI’s nodig hebben voor hun innovaties. Bij Industrial 
Leadership, pijler 2, gaat het om onderzoek met TRL 4-8. Meer toegepast onderzoek naar materialen. 
Bij pijler 3, Societal Challenges, gaat het om maatschappelijke uitdagingen, TRL 3-9. 
 
Binnen pijler 2, in het programma Nanotechnologie, geavanceerde Materialen Biotechnologie en 
geadvanceerde Productietechnologiën (NMBP) ligt de focus voor energie op geavanceerde materialen 
en nanotechnologieën die oplossingen bieden voor het implementeren van het Europese Energie 
beleid. Hierbij wordt gekeken naar het energiesysteem in zijn geheel met de focus op duurzaamheid, 
continuïteit van de energievoorziening en een betaalbare energieproductie. 
 
Energy Efficient Buildings (EeB) is een contractual Public Private Partnership (cPPP) binnen NMBP en 
ondersteunt de hightech bouw door het leveren, implementeren en optimaliseren van gebouw- en 
wijkconcepten die de technische, economische en maatschappelijke potentie hebben om 
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energieverbruik en CO2-uitstoot drastisch te verminderen, zowel ten aanzien van nieuwe gebouwen als 
de renovatie van bestaande gebouwen. 
 
Binnen cross-cutting activities (Focus Areas) – Industry 2020 in the Circular Economy is een andere 
cPPP van belang voor energie: SPIRE (Sustainable Process Industry). In het SPIRE programma is de 
focus het verduurzamen van de procesindustrie door middel van efficiënter gebruik van hulpbronnen 
(materialen, water,…) en energie (ook hernieuwbare), hightech en eco-efficiënte productiefaciliteiten 
en materialen, en het minimaliseren en hergebruiken van afval. 
 
De Energie gerelateerde activiteiten buiten het thema Horizon 2020-Energie kunnen worden 
onderverdeeld in drie blokken, zie tabel 2. 
 
Tabel 2: Overzicht Energie activiteiten buiten het thema “Secure, clean and efficient energy” 

Cross-thematic priorities Bottom-up activities Implementation 

- Materials, Key Enabling 
Technologies 

- ICT 
- Energy-efficiency in 

buildings/industry  
- Biomass production 
- Energy in transport 
- Socio-economics 
- Access to risk finance 
- Research Infrastructures 

- European Research Council 
(ERC) 

- Marie Skłodowska-Curie 
actions 

- Future and Emerging 
Technologies (FET) 

- Fast-track to Innovation (FTI) 

- European Commission/ 
Executive Agencies 

- Public-Private Partnerships 
- Joint Technology Initiatives 

(JTI) 
- EIT – KIC InnoEnergy 
- European Investment Bank 

 
Ook voor deze onderdelen binnen Horizon 2020 geldt dat de TKI’s deze kansen kan benutten en ook 
kan beïnvloeden door vertegenwoordiging in Horizon 2020 klankbordgroepen. Voor elk thema binnen 
pijler 3 is er een klankbordgroep waarvan het secretariaat door RVO wordt uitgevoerd. 
 

2.4.3 Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) 
 
Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) zijn samenwerkingsverbanden van 
onderzoeksinstellingen, universiteiten, kleine bedrijven en grote bedrijven gericht op het doorvertalen 
van onderzoeksresultaten naar de markt. KIC’s ondersteunen de ontwikkeling van innovatieve 
producten, diensten (bestaande bedrijven, nieuw op te richten bedrijven (start-ups) en technische 
opleidingen met training, advies en geld. KIC’s worden gefinancierd door het Europese Institute voor 
Innovatie en technologie (EIT), met een budget van ongeveer €350 miljoen per jaar. 
Er zijn nu vijf KIC’s in Europa (Klimaat, Energie, ICT, Gezondheid en Grondstoffen), en in alle KIC’s 
nemen Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven deel. In voorbereiding zijn KIC’s voor Voedsel 
(2016), Hoogwaardige Maakindustrie (2016) en Stedelijke Mobiliteit (2018). 
 
KIC InnoEnergy richt zich op de Technology Readiness Levels 6-9, dus het richt zich voornamelijk op 
de demonstratiefase en voorbereiding op de markt. KIC’s willen het gat dichten tussen onderzoek en 
industrie en ondersteunen hierin met name het MKB. KIC’s ondersteunen bedrijven om innovatieve 
projecten verder te brengen in de innovatieketen, waardoor bedrijven hun innovatieve producten 
daadwerkelijk naar de markt kunnen brengen. 
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Momenteel vindt er pilot plaats tussen RVO/TKI Urban Energy en KIC InnoEnergy. Ondernemers met 
(potentieel) goede businesscases worden door RVO door verwezen naar KICInnoEnergy voor 
financiering en/of ondersteuning op business skills. KIC InnoEnergy heeft haar ondersteuning ook aan 
de andere TKI’s aangeboden. 
 
KIC InnoEnergy is gestructureerd rond de 10 hoofddoelen van het SET-Plan, en zit ook aan tafel om 
inbreng te leveren over de strategie van het SET Plan. Dit betekent dat knelpunten op het gebied van 
de uitrol van innovaties ook bij de Commissie onder de aandacht worden gebracht. 
 

2.4.4 Horizon 2020-SME instrument-Energie 
  
Het MKB-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om 
te groeien. Het gaat hierbij om het ambitieuze internationaal georiënteerde, innovatieve MKB te 
ondersteunen bij de vercommercialisering van ‘game changing’ innovatieve oplossingen vanaf TRL 6. 
 
Het SME-instrument zet de Europese Commissie (EC) in binnen de pijlers industrieel leiderschap en 
maatschappelijke uitdagingen. Elke maatschappelijke uitdaging of sleuteltechnologie heeft een 
thematische visie bepaald waarbinnen projectaanvragen moeten passen. 
Het SME-instrument (2016-17) specifiek voor energie heet: Stimulating the innovation potential of 
SMEs for a low carbon and efficient energy system. De insteek is dat MKB-ers een cruciale rol spelen 
in het ontwikkelen van technologieën die efficiënt gebruik maken van hulpbronnen, kosten effectief en 

betaalbaar zijn om het energiesysteem te verduurzamen. Verder moet het ook bijdragen aan de 
doelstellingen van Horizon 2020-Energie. Het budget voor dit instrument komt uit Horizon 2020-
Energie. MKB-ers kunnen alleen een voorstel indienen. Er zijn twee fases: een commerciële 
haalbaarheidsstudie. Hiervoor is een lump sum beschikbaar van €50.000,-. Voor fase 2 gaat het om 
demonstratie, markt-replicatie en R&D. Hiervoor is een bedrag tussen de 0,5-2,5 mln beschikbaar. 
Verder is er ook een fase 3 maar dan gaat het niet op additionele financiering maar om coaching en 
training. 
 

2.5 Overige EU programma’s, netwerken en platforms 
 

2.5.1 EUREKA 
 
EUREKA is het programma voor internationale marktgerichte R&D. De doelstellingen van EUREKA zijn: 

- Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen 
bedrijven die marktgerichte R&D uitvoeren. 

- Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, 
strategische en maatschappelijke vraagstukken. 

 
Sinds 1985 werken Europese overheidsorganisaties in EUREKA samen om bedrijven die nieuwe 
producten, processen en diensten willen ontwikkelen te ondersteunen. In EUREKA kunnen landen (ook 
buiten de EU) in wisselende samenstelling samenwerken op voor hen prioritaire gebieden. EUREKA 
biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen en 
instrumenten om deze te implementeren. Het fungeert daarmee als brug tussen nationale 
innovatieprogramma’s. 
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Op het gebied van Energie is het EUREKA-netwerk EUROGIA2020 opgericht. Dit is een EUREKA cluster 
voor o.a. Duurzame Energie. Het doel is het opzetten van internationale projecten om carbon-footprint 
te minimaliseren en technologie te ontwikkelen voor het opwekken van schone energie. 
 
Nederlandse bedrijven kunnen met financiering vanuit de DEI (demonstratie energie-innovatie) 
meedoen aan het Eureka cluster EUROGIA2020. Het Topteam Energie heeft hiervoor onlangs (maart 
2016) een akkoord gegeven. De DEI regeling is generiek en sluit goed aan bij de behoefte van 
bedrijven om snel te reageren op internationale ontwikkelingen en innovaties sneller op te schalen 
samen met internationale partners. De pilot stelt ondernemers die een DEI-financiering hebben in de 
gelegenheid om binnen EUROGIA2020 structurele internationale samenwerking en partners te vinden 
en grotere projecten op te zetten op de Europese markt. 
 
Aan het cluster nemen 18 landen deel: Oostenrijk, Canada, Kroatië, Tsjechië, Estland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Israël, Monaco, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, 
Turkije en VK. 
 

2.5.2 Eurostars 
 
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese 
Commissie. Het is bedoeld voor hightech MKB, maar ook andere organisaties kunnen deelnemen aan 
Eurostars projecten. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van 
ieder deelnemend land. Er zijn twee calls per jaar en het Nederlandse budget per call is €9 mln. Het 
subsidiebedrag per project hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land 
waarin men gevestigd is. Voor Nederland is het maximum €0,5 mln per project. Het gaat om 
internationale, marktgerichte R&D samenwerkingsprojecten op alle technologiegebieden. Dit biedt 
TKI’s een mogelijkheid om internationaal samen te werken met bedrijven èn in aanmerking te komen 
voor nationale financiering. 
 

2.5.3 EU netwerken en platforms 
 
Er zijn verschillende Europese netwerken en platforms actief. De Europese Commissie vindt de 
netwerken en platforms heel belangrijk en consulteert ze regelmatig. Het is goed om per thema na te 
gaan of de TKI’s aangesloten zijn bij de voor hun relevante netwerken en platforms. Hierdoor kan er 
voor gezorgd worden dat onderwerpen op de Europese agenda terecht komen en relevante kennis 
wordt opgedaan. Verder zijn in Brussel vele industriële belangengroepen actief, die georganiseerd zijn 
rondom een specifieke energie-technologie of energie thema. Voor specifieke onderwerpen zitten zij 
vaak aan tafel bij de Europese instituties, zoals de Europese Commissie. Ook bij het SET-Plan zijn zij 
het aanspreekpunt in Brussel namens de industrie en het bedrijfsleven. Door actief lidmaatschap aan 
zulke associaties kan de TSE vanuit Nederland bepaalde onderwerpen naar voren schuiven. 
 
In bijlage III staat een uitgebreid overzicht van overige EU netwerken en platforms op basis van 
types/thema’s. Hieronder lichten we enkele EU netwerken en platforms nader toe: 
 
Enterprise Europe Network (EEN) 
Enterprise Europe Network (EEN) is door de Europese Commissie speciaal opgezet om ondernemers te 
ondersteunen bij internationale handel en innovatie. Het helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, 
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universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling kosteloos met 
het vinden van partners wereldwijd. Door de intensieve onderlinge contacten is het mogelijk snel te 
schakelen. Het netwerk bestaat uit meer dan 600 organisaties (o.a. RVO en de Kamer van 
Koophandel) in ruim 60 landen. Het netwerk heeft een grote databank waar ruim 8000 profielen van 
buitenlandse bedrijven en organisaties inzitten die op zoek zijn naar (Nederlandse) partners. Ook 
organisaties die op zoek zijn naar een oplossing voor een technologisch probleem of een partner om 
een innovatie verder te ontwikkelen of te vermarkten. EEN organiseert ook matchmaking/brokerage 
events en inkomende en uitgaande missies. 
 
European Energy Network (EnR) 
EnR is een netwerk waarin 24 Europese energieagentschappen kennis uitwisselen over 
energieonderwerpen. Dit heeft als doel de samenwerking te versterken op het gebied van duurzame 
energie en energie-efficiëntie, zowel onderling als met andere Europese organisaties. 
Het netwerk draagt in belangrijke mate bij aan het verbeteren van beleid, ontwikkeling en 
implementatie op energiegebied en klimaatverandering. De kennisuitwisseling vindt plaats in ‘Working 
Groups’ en ‘Meetings’. 
De EnR-samenwerking in de EU-subsidieregelingen creëert financiële ruimte om deze onderwerpen in 
gezamenlijke projecten uit te werken. Door het combineren van de expertise van de deelnemers en de 
uitkomsten van gezamenlijke projecten is EnR een inspirerende gesprekspartner voor de Commissie 
en wordt het vrijwel standaard uitgenodigd om mee te denken over de Europese 
beleidsontwikkelingen. 
RVO zet zich in om het Nederlandse beleid in de EnR-standpunten door te laten klinken. Daardoor 
ontstaat draagvlak in Europa om te komen tot een gezamenlijk beleid dat ook de realisatie van 
Nederlandse doelstellingen dichterbij haalt. Ook via deze weg kunnen TKI’s actief de Europese agenda 
beïnvloeden. 

 

2.6 Aanbevelingen 
 
Onze inzet in Europa wordt bepaald door onze nationale doelstellingen. We kunnen onze internationale 
ambities op verschillende manieren verbinden met de hierboven beschreven Europese programma’s. 
 
SET-Plan 
Binnen de SET-Plan stuurgroep wordt door de Europese Commissie en de lidstaten de strategie op de 
tien ‘key actions’ nader uitgewerkt in doelstellingen en implementatieplannen. Deze uitwerking zal 
richting geven aan de beschikbaarheid van internationale fondsen ter ondersteuning van concrete 
onderzoeks- en innovatieprojecten. De tien ‘key actions’ reflecteren in grote mate de energie-innovatie 
onderwerpen die binnen de TKI’s zijn belegd. Voor de TKI’s biedt dit een kans om vanuit haar eigen 
ervaringen richting te geven aan de Europese doelstellingen en doelstellingen te verfijnen. Daarnaast 
biedt het een kans om niet belegde onderwerpen op de Europese agenda te krijgen. Dit kan op drie 
manieren: 1) via het Ministerie van EZ dat deelneemt aan de SET-Plan stuurgroep, 2) via de ETIP’s die 
rechtstreeks aan de SET-Plan stuurgroep adviseren en een gedeelte van de implementatie voor hun 
rekening nemen, en 3) via EERA, UNI-SET en Europese associaties, die ook adviserende rollen spelen 
in de totstandkoming van de Europese innovatiestrategie. 
 
Horizon 2020 
Eén van de ambities van de TSE binnen de internationale kennisagenda is een zo hoog mogelijke 
participatie in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Enerzijds door het actief en 
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structureel benutten van de kansen die Horizon 2020 biedt, anderzijds door gerichte beïnvloeding van 
het Horizon 2020-Energieprogramma vanuit de nationale innovatieagenda. 
 
TKI’s kunnen ter versterking van hun nationale onderzoeks- en innovatie activiteiten gebruik maken 
van de financieringsmogelijkheden die Horizon 2020 biedt. Dit kan door deel te nemen aan een 
consortium met minstens twee internationale partijen. Daarnaast kan een TKI deelnemen aan een 
ERA-Net CoFund en op deze manier extra EU-financiering voor onderzoek en innovatie aantrekken. 
Vanuit de TSE moet gericht worden gekeken naar de mogelijkheden in Horizon 2020 om de 
Nederlandse doelstellingen te halen. 1) Dat kan middels het huidige werkprogramma van Horizon 
2020 voor de jaren 2016-17. Dit biedt kansen voor samenwerking ter versterking van het 
concurrentievermogen. Bijlage II geeft een overzicht van de topics in het werkprogramma H2020-
Energie en welke relevant zijn voor de TKI’s. Hieruit blijkt dat veel topics in lijn zijn met de 
programmalijnen van de TKI’s. 2) Een andere mogelijkheid is door gerichte beïnvloeding van het 
H2020-Energieprogramma (vanaf werkprogramma 2018 en verder) kunnen de TKI’s ervoor zorgen dat 
haar prioriteiten beter aansluiten op de prioriteiten van Horizon 2020, indien dit momenteel niet het 
geval is. De TKI’s kunnen op verschillende manieren dit programma beïnvloeden. Zo kan via EZ en 
RVO inbreng worden geleverd aan het werkprogramma 2018-2019-2020 via de klankbordgroep. 3) Dit 
kan voor Horizon 2020-Energie maar ook voor de andere thema’s binnen Horizon 2020 waar energie 
ook een rol speelt. Dit vergt ook samenwerkingen tussen de verschillende PC’s en klankbordgroepen. 
 
De TKI’s kunnen ook een actieve rol spelen in het signaleren van kansen voor deelname aan MKB 
programma’s naar hun MKB achterban. Hierdoor kan het MKB op bepaalde energie-innovatie 
onderwerpen gerichter internationale financiering binnenhalen. Het Horizon 2020-SME instrument en 
het EUROSTARS-programma zijn daar uitermate geschikt voor. TKI’s kunnen hun achterban ook door 
verwijzen naar KICInnoEnergy voor financiering en/of ondersteuning op business skills. Vanuit de TKI 
Urban Energy zijn al contacten gelegd. 
 
De TSE stimuleert internationale samenwerking. Een mooi voorbeeld hiervan is de recente 
samenwerking van de TSE met het EUREKA-netwerk EUROGIA2020. Het is nu voor Nederlandse 
ondernemers mogelijk om met financiering vanuit de DEI (demonstratie energie-innovatie) mee te 
doen aan het EUROGIA2020 en zo internationaal samen te werken en partners te vinden. 
 
Er zijn verschillende Europese netwerken en platforms actief op specifieke energie thema’s. De 
Europese Commissie consulteert deze netwerken en platforms regelmatig bij de voorbereiding en 
uitwerking van de Europese agenda en Horizon 2020 strategie. Voor de TKI’s is het belangrijk om 
aangesloten te zijn bij de voor hun relevante netwerken en platforms. Op deze manier kunnen zij 
direct invloed uit oefenen om de voor hun belangrijke onderwerpen op de agenda van de Europese 
Commissie te krijgen. 
 
De Europese netwerken, Enterprise Europe Network (EEN) en European Energy Network (EnR) zijn 
allebei nuttige netwerken om partners te vinden voor o.a. Horizon 2020-Energie projecten. Binnen 
EnR zijn de energie agentschappen van de Europese landen vertegenwoordigd. De EnR is een 
gesprekspartner voor de Europese Commissie als het gaat om beleidsontwikkelingen. Er is veel kennis 
binnen het netwerk die ook relevant is voor de TKI’s.  
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Hoofdstuk 3: Internationaal 
 

3.1 Inleiding 
 
Energie is per definitie een internationaal thema. Naast het Europese speelveld, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2, is ook de mondiale context van groot belang. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen beschreven: 

• IEA 
• IRENA 
• Nationaal instrumentarium voor internationale samenwerking 
• EU en ‘international cooperation’ 

 

3.2 International Energy Agency (IEA) 
 
De meest toonaangevende organisatie wereldwijd op het gebied van energie, is het International 
Energy Agency (IEA) in Parijs. Het IEA is een onafhankelijke organisatie, die streeft naar betrouwbare, 
betaalbaalbare en schone energie. 
 
Het IEA heeft op dit moment 29 deelnemende landen. Naast diverse EU-landen waaronder Nederland, 
zijn dit onder meer de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Japan, Noorwegen, Zwitserland, Turkije 
en Zuid-Korea. Het is IEA is adviseur voor het energiebeleid van de aangesloten lidstaten en houdt 
zich bezig met onderzoek, dataverzameling, analyse en rapportage, bijvoorbeeld over 'best practices'. 
Speerpunten zijn momenteel, naast de energievoorziening: economische en technologische 
ontwikkeling, milieu en klimaat, energie-efficiëntie, hervorming van de energiemarkt en 
samenwerking met andere landen, waaronder China, Rusland en de OPEC-landen. 
 
Daarnaast levert de IEA een stroom aan invloedrijke publicaties ter ondersteuning van de 
implementatie van energiebeleid, waaronder het World Energy Outlook, Energy Technology 
Perspectives, Energy Efficiency Market Report and Renewable Energy Market Report. Deze kunnen 
door de TSE worden gebruikt ter ondersteuning van het opstellen van hun strategische documenten, 
zoals de roadmaps. 
 
Nederland is op alle niveaus binnen de organisatiestructuur van de IEA goed vertegenwoordigd via het 
Ministerie van EZ en daarnaast via RVO en marktpartijen. Een voor energie-innovatie relevant IEA-
orgaan is de CERT: Committee on Energy Research and Technology. CERT coördineert en stimuleert 
de ontwikkeling, demonstratie en inzet van technologie om uitdagingen in de energiesector aan te 
pakken. 
 
Technology Collaboration Programmes 
Onder de CERT vallen onder meer 39 Technology Collaboration Programmes (TCP’s). Nederland neemt 
deel aan 16 van deze 39 TCP’s, in het verleden ‘Implementing Agreements’ genoemd. Dit zijn 
internationale technologie-samenwerkingsverbanden op het gebied van energieonderzoek, 
ontwikkeling en demonstratieprojecten. Lidstaten zijn vertegenwoordigd door overheden, waaronder 
energie-agentschappen. RVO is veelal de vertegenwoordiger vanuit Nederland. Niet IEA-leden kunnen 
ook deelnemen aan de TCP’s. 
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Binnen een TCP kiezen de leden zogenaamde ‘annexen’ of ‘tasks’. Deze richten zich op specifieke 
aandachtsvelden binnen een bepaalde energietechnologie. Bedrijven en kennisinstellingen uit 
verschillende landen nemen hier aan deel. Het verschilt per TCP of de focus meer op technologische 
innovatie of op beleid ligt. 
 
Met deelname aan de TCP’s wil Nederland haar (kennis)basis versterken ten behoeve van Nederlands 
beleid voor de energievoorziening (zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid). Daarnaast wil de 
overheid Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een platform bieden om hun internationale 
kennis en concurrentiepositie te versterken en daarmee het verdienvermogen van de sector te 
vergroten. 
 
Deelname aan de TCP’s levert de volgende meerwaarde op internationaal vlak: 

• Georganiseerde structurele publiek-private samenwerking op internationaal niveau (bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden), wat onder andere leidt tot: 

− versnelde kennisontwikkeling; 
− geharmoniseerde standaarden; 

• Internationale uitwisseling van data, kennis en ervaring , wat kan leiden tot: 
− efficiënter en effectiever onderzoek door internationale samenwerking; 
− internationale afzetmarkt voor Nederlandse energietechnologie en kennis; 
− schaalvergroting, grote gezamenlijke projecten. 

• Vergroting van de Nederlandse politieke en beleidsinvloed, door 
− gezamenlijke invloed op internationaal en EU-energiebeleid; 
− afstemmen en vergelijken Nederlands beleid met internationale 
− (beleids-)ontwikkelingen; 
− samenwerking met (voorkeurs)landen en niet-lidstaten. 

 
Er zijn vele inhoudelijke dwarsverbanden tussen de TKI’s en de TCP’s van het IEA. Bijlage IV geeft een 
overzicht van de TCP’s op onderwerp en per TKI gerangschikt en aan welke TCP Nederland deel 
neemt. De inhoudelijke afbakening van een IEA en TKI programmalijn is echter vaak niet hetzelfde. 
Op veel gebieden wordt al nauw samengewerkt tussen TCP’s en TKI programmalijnen, zowel op 
thema’s als individuele projecten. Uit een door RVO uitgevoerde analyse blijkt echter dat dit nog niet 
overal het geval is, ook wanneer er wel duidelijke inhoudelijke raakvlakken zijn. 
 

3.3 IRENA 
 
IRENA staat voor International Renewable Energy Agency. Het is een intergouvernementele 
organisatie die landen ondersteunt in hun transitie naar een duurzame energievoorziening. Meer dan 
140 landen zijn lid, inclusief de EU-lidstaten. IRENA heeft haar hoofdkantoor in Abu Dhabi (VAE) en 
bestaat sinds 2009. Na een opstartfase van enkele jaren wint IRENA nu geleidelijk aan invloed en 
speelt zij in toenemende mate een rol op het mondiale energietoneel. De Nederlandse overheid 
onderhoudt vanuit BZ en EZ contacten met IRENA. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is in de lead 
bij de contacten met de IRENA. 
 
IRENA beoogt het voornaamste platform te zijn voor internationale samenwerking ten aanzien van 
beleid, technologie, en financiële kennis op het gebied van duurzame energie. IRENA levert diverse 
producten, waaronder de Renewable Energy Country Profiles en de Global Atlas for Renewable Energy. 
In tegenstelling tot het IEA, dat ook focust op fossiele energie, richt IRENA zich uitsluitend op 
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duurzame energie. Onder de definitie van IRENA vallen windenergie, zonne-energie, waterkracht, bio-
energie, maritieme energie en geothermie. 
 
Op dit moment lijkt IRENA voor de TSE met name interessant als betrouwbare kennisbron ten aanzien 
van de implementatie van duurzame energietechnologieën wereldwijd. Het is zeer de moeite waard 
om de kennisproducten van IRENA te verkennen. Wellicht ook kan door Nederlandse 
kennisinstellingen met IRENA samengewerkt worden bij het ontwikkelen van kennisproducten. Dit zou 
verder door de TSE verkend kunnen worden, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Roadmaps. 
 
Verder werkt IRENA aan diverse nieuwe marktgerichte producten, waaronder een ‘Sustainable Energy 
Marketplace’. Hierin brengt IRENA wereldwijd projectontwikkelaars, investeerders, leveranciers etc. 
bijeen rondom duurzame energieprojecten om de implementatie hiervan te versnellen. In eerste 
instantie gaat het hierbij om projecten in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, China en India. Deze 
Sustainable Energy Marketplace wordt in de loop van 2016 opgestart en kan Nederlandse partijen 
helpen bij het vinden van marktkansen in het buitenland, wat vooral van belang is in het kader van de 
exportagenda van de TSE. Daarnaast kan IRENA via het Ministerie van Buitenlandse Zaken strategisch 
benut worden voor de beïnvloeding van de internationale energieagenda. 
 

3.4 Nationaal instrumentarium voor internationale samenwerking 
 
In hoofdstuk 2 zijn diverse Europese instrumenten beschreven die ingezet kunnen worden voor 
internationale samenwerking. Daarnaast is via RVO.nl ook een uitgebreid nationaal instrumentarium 
beschikbaar voor internationale samenwerking. Kennisinstellingen, bedrijven en TKI’s kunnen hier 
gebruik van maken. 
 
Binnen de instrumenten voor internationale samenwerking wordt een breed scala aan diensten 
geleverd, waaronder matchmaking gericht op het vinden van buitenlandse partners, 
marktverkenningen, ondersteuning bij het bouwen van consortia, de organisatie van inkomende en 
uitgaande missies, de implementatie van MoU’s (Memorandum of Understanding: 
samenwerkingsovereenkomst tussen twee landen) en de organisatie van internationale evenementen. 
 
Deze instrumenten beslaan een grote groep landen, zoals ontwikkelingslanden of opkomende 
markten, zowel binnen als buiten Europa. Dit hangt af van de achterliggende beleidsdoelstellingen die 
voor energie-innovatie relevant zijn, zoals energie- en klimaatdoelen, innovatiebevordering, 
handelsbevordering en ontwikkelingssamenwerking. De instrumenten kunnen voor (leden van) TKI’s 
bijvoorbeeld benut worden voor: 

• het vinden van strategische samenwerkingspartners en het aangaan van allianties met 
buitenlandse partijen; 

• kennisuitwisseling; 
• (kennis)export: verwerving van internationale opdrachten; 
• kennisontwikkeling via proeftuinen in het buitenland - denk aan de snelle ontwikkelingen op 

het gebied van duurzame energie en ‘smart cities’ in diverse Aziatische landen; 
• het aantrekken van activiteiten naar Nederland die bijdragen aan de nationale doelstellingen. 

Een voorbeeld is het gebrek aan kabelproducenten in Europa, wat een nadelig effect op de 
implementatie van wind op zee heeft. 

 
De Nederlandse overheid zet zich via het postennetwerk (ambassades en consulaten) in op het gebied 
van energiediplomatie, en worden Nederlandse partijen ondersteund bij het betreden van buitenlandse 
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markten. Met bepaalde landen vindt er bovendien intensievere, strategische samenwerking plaats op 
energiegebied. Dit gebeurt bijvoorbeeld binnen de kaders van een Memorandum of Understanding. Op 
dit moment is er bijvoorbeeld extra inzet op de volgende landen: China (wind op zee), India (Zon PV), 
Brazilië (biomassa), Mexico (geothermie), Duitsland, VS (smart grids), de Golfregio, Taiwan (Wind op 
Zee). Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ingezet op het bevorderen van 
handelsbevorderende activiteiten. Bovendien zet dit Ministerie zich binnenkort extra in op 
energiediplomatie met ontwikkelingsamenwerkingslanden. TKI’s kunnen desgewenst meeliften op 
deze strategische energiesamenwerking. 
 
Innovatie Attaché Netwerk 
Voor internationale R&D-samenwerking is het Innovatie Attaché (IA) Netwerk (in het Engels: Holland 
Innovation Network) een nuttig instrument. Het IA-netwerk is een wereldwijd netwerk van innovatie 
attachés en innovatieraden. Zij staan klaar om bedrijven, kennisinstellingen en TKI’s te helpen bij het 
identificeren van kansen en technologische ontwikkelingen in het buitenland, en het vinden van 
zakenpartners voor R&D-samenwerking. Hiermee werkt het IA-netwerk aan het verbeteren van het 
innovatievermogen in Nederland. Er zijn Innovatie Attachés gestationeerd in: 
Brazilië: Brasilia, São Paulo; China: Guangzhou, Peking, Shanghai; Duitsland; EU (Brussel); Frankrijk; 
India: Mumbai, New Delhi; Israël; Japan; Rusland; Singapore; Taiwan; Turkije; Verenigde Staten: 
Boston, San Francisco, Washington; Zuid-Korea. 
 
Partners for International Business (PIB) 
Een ander relevant instrument is Partners for International Business (PIB). PIB is een publiek- privaat 
samenwerkingsprogramma dat (diplomatieke) ondersteuning geeft voor consortia van bedrijven en 
kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden, en daarbij tegen 
knelpunten aanlopen. Hieronder kunnen vallen promotie, matchmaking, G2G en K2K-samenwerking 
(Government to Government resp. Knowledge to Knowledge). 
 

3.5 EU en ‘international cooperation’ 
 
De in hoofdstuk 2 beschreven Europese netwerken en instrumenten zijn per definitie internationaal en 
projecten worden door internationale (vaak Europese) consortia uitgevoerd. In toenemende mate kijkt 
de Europese Commissie daarnaast ook buiten de grenzen van Europa, onder de noemer van 
‘international cooperation’ of energiediplomatie. In het Horizon 2020-Energiewerkprogramma voor 
2016-17 zit bijvoorbeeld onderzoekssamenwerking met Mexico (geothermie) en met Brazilië 
(biomassa). Daarnaast verkent de Commissie de mogelijkheden voor stevigere inzet op 
energiediplomatie met derde landen. Er wordt langs twee lijnen gedacht: 1) Samenwerking met 
strategische partners (bijv. China, India, Japan, VS) en 2) Samenwerking met ontwikkelingslanden. 
Het betreft hier energiediplomatie binnen de Research en Innovation (R&I)-agenda, waarbij 
aansluiting gezocht wordt met andere Europese beleidsdoelen zoals ‘trade’ en ‘aid’, vanuit de gedachte 
dat dit elkaar zal versterken. 
 
Dit is nog erg in ontwikkeling, maar kan er toe leiden dat er in de toekomst meer fondsen beschikbaar 
komen voor R&D-samenwerking met landen buiten Europa. Via de Horizon 2020 klankbordgroep 
energie kan de TSE hier over meedenken en de Europese agenda beïnvloeden. Tegelijkertijd kunnen  
de vertegenwoordigers van EZ en RVO kansrijke ontwikkelingen op EU-niveau signaleren en hier 
kunnen de TSE en TKI’s actief op aanhaken via de klankbordgroep. 
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3.6 Aanbevelingen 
 
Onze internationale inzet wordt bepaald door onze nationale doelstellingen. We kunnen onze 
internationale ambities op verschillende manieren verbinden met de hierboven beschreven 
internationale programma’s. 
 
IEA 
Het IEA is een middel om onze nationale doelstellingen op de internationale agenda te plaatsen. 
Specifiek voor de TSE ligt de meerwaarde van deelname aan de TCP’s op de volgende vlakken: 

• Delen van kennis (leren van elkaar en efficiënter en effectiever onderzoek uitvoeren; m.n. 
voor lagere TRL-niveaus); 

• Stimuleren van consortiumvorming ten behoeve van internationale projecten en het 
binnenhalen van internationale onderzoeksgelden; 

• Beïnvloeden van internationaal beleid en internationale standaarden; 
• Verstevigen van positie door IEA “stamp of approval”; 
• Versterken van bilaterale samenwerking met focuslanden die ook binnen TCP’s actief zijn. 

 
Voor de TSE betekent dit dat het strategisch van belang is om aan te haken bij het IEA, voor zover dit 
nog niet het geval is. Ofwel rechtstreeks op technologie-niveau, via de deelname aan TCP’s 
(annexen/tasks) vanuit de TSE en TKI’s – zoals hiervoor beschreven -, ofwel op een hoger strategisch 
niveau, via RVO-vertegenwoordigers. Hierbij is het zaak om interactief te opereren en op regelmatige 
basis kennis uit te wisselen binnen de TSE, zodat RVO met actieve input vanuit de TSE aan de TCP’s 
deel kan nemen.  
 
Op veel gebieden wordt al nauw samengewerkt tussen TCP’s en TKI programmalijnen, zowel op 
thema’s als op basis van individuele projecten. Op thema’s waar er nog geen samenwerking is, kan 
die worden opgezocht om op deze manier goed aangesloten te zijn. Momenteel zijn EZ en RVO lid van 
de TCP’s en zou het bedrijfsleven ook direct kunnen aansluiten bij de tasks en annexes van de TCP’s. 
Via de IEA-route wordt ook invloed op de EU-agenda uitgeoefend: indirect, door bij te dragen aan het 
gedachtengoed van het IEA en rechtstreeks, via contacten met EC-vertegenwoordigers in IEA-gremia. 
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Hoofdstuk 4: Acties en conclusies 
 

4.1 Inleiding 
 
De TSE heeft de internationale ambitie om internationale fondsen optimaal te benutten, deel te nemen 
aan relevante internationale netwerken en een bijdrage te kunnen leveren aan internationale 
kennisuitwisseling. De TSE wil dit bereiken door een versterkte internationale inzet. Hierdoor kunnen 
kennisinstellingen en bedrijven zowel hun eigen kennispositie versterken als leren van andere partijen 
uit het buitenland. Dit draagt bij aan het behalen van de nationale doelen van de TSE. 
In de hoofdstukken 2 en 3 zijn zowel de Europese als de mondiale mogelijkheden voor samenwerking 
op het gebied van energie op een rij gezet. Hoofdstuk 4 geeft richting aan TSE en TKI’s om met hun 
internationale ambities en inzet, de internationale mogelijkheden optimaal te benutten. Op deze 
manier sluiten zij ook goed aan op de Europese en mondiale ontwikkelingen. Ook worden concrete 
acties benoemd die ondernomen moeten worden, niet alleen door de TSE en TKI’s maar ook door het 
Ministerie van EZ en RVO. Hierbij wordt een rolverdeling gemaakt. Uit gesprekken met verschillende 
onderdelen van de TSE kwam naar voren dat in de praktijk tijdsplanning en financiering knelpunten 
kunnen vormen voor het realiseren van de internationale ambities. Daarom is het in het van belang 
voor iedere partij om aan de hand van deze internationale kennisstrategie keuzes te maken op welke 
vlakken inzet gewenst en haalbaar is. Hierbij is het belangrijk dat binnen de TSE een constante 
dialoog wordt gevoerd om acties te benoemen en bij het bereiken van knelpunten tot 
oplossingsrichtingen te komen. Als het gaat om acties die TKI overstijgend zijn, kunnen die 
gecoördineerd worden uitgevoerd. De kennissecretaris van de TSE kan hierbij een rol spelen door het 
bewaken van de samenhang en de internationale inbreng te coördineren. 

4.2 Acties per ambitie 
 
Als leidraad voor concrete acties worden de internationale ambities van de TSE gebruikt die in de KIA 
(2016-2019) zijn benoemd. 
 
De internationale ambities van de TSE voor 2016-2019 die in de KIA staan zijn: 

I. Een zo hoog mogelijke participatie in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 
door gerichte beïnvloeding van het Horizon 2020 programma vanuit de nationale 
innovatieagenda en door het actief en structureel benutten van de kansen die Horizon 
2020 biedt; 

II. Selectieve maar actieve deelname aan internationale netwerken, gericht op agenda-
setting en kennisuitwisseling. Dit betreft specifiek de netwerken rondom het International 
Energy Agency (IEA) en binnen de Europese Unie (EU); 

III. De TSE goed te positioneren in de internationale kennisomgeving en deze omgeving 
maximaal te benutten om de doelstellingen te bereiken. 

 
Ambitie I: 
In deze ambitie worden de volgende twee acties benoemd: 1) participatie van Nederlandse partijen 
aan het Europese Horizon 2020 (korte termijn) en 2) beïnvloeding van het Europese Horizon 2020 
programma vanuit de nationale innovatieagenda zodat het Europese Horizon 2020 programma onze 
nationale doelstellingen weerspiegelt en daardoor de kansen voor deelname door Nederlandse partijen 
vergroot (mid-lange termijn). 
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Ad. 1) Participatie aan het Europese H2020 programma 
Momenteel loopt het Horizon 2020-Energie werkprogramma voor de jaren 2016-2017. Van dit 
tweejarig werkprogramma zijn de onderzoekstopics bekend. Bijlage II geeft een overzicht van deze 
topics, waarin per topic is aangegeven met welk TKI er inhoudelijke aansluiting is. Inzicht in de 
Horizon 2020-Energie topics en de dwarsverbanden met de programmalijnen van de TKI's maakt 
inzichtelijk voor de TKI’s of ze in algemene zin willen participeren aan een project dat raakt aan hun 
programmalijnen en of er specifieke aandachtsgebieden zijn waar internationale samenwerking 
meerwaarde biedt. 
 
ERA-Net CoFund 
De meeste TKI’s zijn op dit moment al actief in onderdelen van het Horizon 2020-Energie programma, 
met name via de deelname aan ERA-Net Cofunds (DemoWind, DemoWind2, ERA-Net Smart Cities, 
ERANET Smart Grid Plus, BESTF3 en SOLAR-ERA-NET Cofunds). Via Cofunds worden gezamenlijke 
onderzoeksprogramma’s van lidstaten door nationale onderzoeksfinanciers (zoals NWO en 
vakdepartementen als EZ) aan elkaar gekoppeld. De cofinanciering vanuit de EC is maximaal 33% van 
het totale onderzoeksbudget, deelname aan een Cofund zorgt dus voor een hefboomwerking van het 
ingezette onderzoeksgeld. Enkele TKI’s bouwen ook nog op ERA-Netten uit het Zevende 
Kaderprogramma (voorganger van Horizon 2020). 
 
Het aanvragen van Horizon 2020 projecten wordt gezien als veel werk en het brengt weinig op omdat 
de slagingspercentages relatief laag zijn. Ook wordt de private cofinanciering van deze projecten als 
een belemmering gezien. Horizon 2020 vereist bij aanvang een toezegging van deelnemende partijen 
t.a.v. de hoeveelheid geld die ze gedurende de looptijd van een project zullen inzetten. Omdat de 
TKI’s van de Nederlandse overheid geen meerjarige budgettoezeggingen krijgen – in TSE worden 
slechts jaarlijkse toekenningen gedaan – zullen de TKI’s het commitment dat nodig is voor een 
meerjarig project in Horizon 2020 in het aanvangsjaar volledig ten laste moeten brengen van hun 
budget voor dat jaar. Daarmee wordt een relatief zwaar beslag gelegd in dat jaar op het budget, 
waarmee er een risico bestaat op discontinuïteit in andere bestedingsmogelijkheden van het TKI. Dit 
vormt een belemmering voor de TKI’s om deel te nemen aan Horizon 2020 projecten. 
 
Acties: 
De volgende concrete acties kunnen de participatie van de TSE aan Horizon 2020 vergroten: 

• Het National Contact Point (NCP) Horizon 2020, onderdeel van RVO, informeert de TKI’s over 
de recente ontwikkelingen binnen Horizon 2020 algemeen en specifiek energie. 

• De NCP maakt een overzicht van het huidige werkprogramma 2016-2017 waarbij de topics 
gerangschikt zijn per TKI, zie ook bijlage II. 

• De NCP zorgt ervoor dat de TKI’s vertegenwoordigd zijn in de voor hun relevante 
klankbordgroepen. 

• De NCP geeft een overzicht aan de TKI’s over de services van NCP’s: informeren, adviseren, 
workshops en trainingen. Ook financieel- en juridisch advies. 

• De TSE zou kunnen onderzoeken of de financiering van langjarige projecten mogelijk is in het 
kader van Horizon 2020. 

 
Door deze acties kunnen de TKI’s hun kansen voor samenwerking vergroten. Op deze manier 
versterken zij het concurrentievermogen van de TSE. En, krijgen ze door hogere participatie meer 
middelen ter beschikking voor het realiseren van hun innovatieagenda. 
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Ad. 2) Beïnvloeding van het Europese Horizon 2020 programma 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Horizon 2020 programma voor de jaren vanaf 2018 en erna er 
zo uit komt te zien dat het onze nationale doelstellingen en internationale ambities van de TSE 
weerspiegelt? De Europese Commissie is reeds begonnen met de voorbereidingen voor het 2018-2020 
werkprogramma Horizon 2020-Energie. Via het Programma Comité (PC) is aan de vertegenwoordigers 
van de lidstaten gevraagd welke onderwerpen zij op de agenda willen hebben. Dit is een uitermate 
geschikte kans voor de TKI’s en de TSE om nieuwe ontwikkelingen/trends die nu nog niet in het 
programma zitten aan te dragen of bestaande onderwerpen zo op de agenda te positioneren dat ze 
aansluiten bij de programmalijnen. Dit kan middels de consultaties die lopen via de klankbordgroep 
Horizon 2020 Energie. Het ministerie van EZ toetst de voorstellen die uit de consultaties komen aan 
het nationale energiebeleid alvorens het met de Europese Commissie te delen. De Europese 
Commissie verzamelt de input van de lidstaten, van Advisory Groups (specialisten die op eigen titel 
door de Europese Commissie geconsulteerd worden) en van Europese netwerken en platformen voor 
het opstellen van een ‘scoping paper’ die de basis vormt voor het 2018-2020 werkprogramma. 
 
Via de bestaande klankbordgroep Horizon 2020-Energie kan inbreng worden geleverd op het Horizon 
2020 werkprogramma voor 2018-2019-2020. Tevens kan regelmatig met RVO en EZ hierover in 
dialoog worden getreden. 
 
Acties: 
De volgende concrete acties kunnen binnen de TSE genomen worden om de invloed op het Horizon 
2020 programma te vergroten: 

• De TKI’s maken een overzicht van hun internationale ambities in bijv. een two-pager. Deze 
kunnen zij inbrengen in de klankbordgroep Horizon 2020. Deze kunnen als input dienen voor 
toekomstige werkprogramma’s van Horizon 2020. 

• De TKI’s zorgen voor een goede vertegenwoordiging in de Horizon 2020 klankbordgroepen. 
Niet alleen in de klankbordgroep Horizon 2020 energie maar ook bij de thema’s die 
raakvlakken hebben met energie zoals NMBP, SPIRE, etc. 

• De Programma Comité vertegenwoordigers van het Ministerie van EZ proberen op relevante 
onderwerpen coalities te vormen met andere lidstaten en op die manier de Horizon 2020 
programmering optimaal te beïnvloeden. 

• De TKI’s zorgen ervoor dat ze aangesloten zijn bij de voor hun relevante Europese netwerken 
en platforms en via die weg ook invloed uitoefenen op de programmering van Horizon 2020. 
Dit kan ook via vertegenwoordigers van RVO. 

 
Door deze acties kunnen de TKI’s ervoor zorgen dat hun prioriteiten beter aansluiten op de prioriteiten 
van Horizon 2020 en ook omgekeerd dat hun prioriteiten op de Horizon 2020 agenda komen. 
 
Ambitie II: 
Selectieve maar actieve deelname aan internationale netwerken, gericht op agenda-setting en 
kennisuitwisseling. Dit betreft specifiek de netwerken binnen de EU en het IEA. 
 
Agenda-setting EU 
Via het SET-Plan heeft de TSE de kans om onderwerpen op de Europese Innovatieagenda te zetten 
voor de midden- tot lange termijn. Door actief inbreng te leveren kan het strategische kader met de 
doelstellingen worden afgestemd op de activiteiten van de TSE. Dit levert een drietal voordelen op: 

• Ten eerste zullen de doelstellingen van het SET-Plan de basis vormen voor internationale 
samenwerkingsprojecten. Door deze af te stemmen op TSE activiteiten kan de TSE binnen dit 
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kader gemakkelijker internationale partners vinden. Hierin kan gekeken worden naar zowel 
bestaande als nieuwe partners uit het buitenland. 

• Ten tweede kunnen de SET-Plan doelstellingen invloed hebben op het Horizon 2020-Energie 
programma. Door binnen het SET-Plan de Nederlandse doelen op de kaart te zetten, wordt de 
kans op internationale financiering vergroot. 

• Ten derde kan deelname aan SET-gerelateerde projecten belangrijke schaalvoordelen 
opleveren, omdat consortia met partijen uit het buitenland kunnen worden gecreëerd wat leidt 
tot meer daadkracht. 

 
Versterkte invloed op het SET-Plan kan via drie kanalen: inbreng binnen de SET-Plan stuurgroep via 
het Ministerie van EZ, directe inbreng via de ETIP’s, EERA en UNI-set, en mogelijkerwijs directe 
positionering van het bedrijfsleven via Europese belangenorganisaties. Om goede input te leveren via 
de SET-Plan stuurgroep, is goede samenwerking tussen TKI’s, RVO en EZ binnen de TSE 
onontbeerlijk. De TKI’s spelen hierin een belangrijke rol: inbreng is niet alleen gewenst op basis van 
de doelstellingen in de officiële programmalijnen, maar ook op basis van praktische ervaringen. 
 
Acties: 
De volgende concrete acties kunnen binnen de TSE genomen worden om invloed op het SET-Plan te 
vergroten: 

• de TKI’s stellen Engelstalige two-pagers op met hun nationale en internationale prioriteiten. 
Dit is dezelfde two-pager die voor Horizon 2020 opgesteld wordt. Om de internationale 
ambities van de TKI’s goed internationaal uit te kunnen dragen zijn er kort en krachtige 
samenvattingen nodig van bestaande programmalijnen alsook praktische ervaringen. Het is 
van belang om hier ook knelpunten te adresseren die op EU niveau moeten worden 
aangepakt. Deze kunnen als input dienen voor het Ministerie van EZ in de SET-Plan 
stuurgroep. 

• de SET-Plan-stuurgroep vertegenwoordigers van het Ministerie van EZ schetsen een tijdspad 
wanneer inbreng vanuit de TKI’s en TSE gewenst is. Hierin geven zij duidelijk aan, in welke 
vorm de inbreng gewenst is, waar deze voor wordt ingezet en delen de uitkomst van de 
discussies in de SET-plan stuurgroep met de TKI’s. Op dit punt zorgt RVO als onderdeel van de 
TKI’s voor een goede interactie over deze uitkomsten met de rest van de TKI’s.  

• de TSE bekijkt samen met EZ binnen welke prioritaire acties van het SET-Plan de TSE een 
actieve rol moet spelen in de implementatie van het SET-Plan. 

• Op basis van deze inschatting bekijken TKI’s samen met de TSE kennissecretaris en EZ aan 
welke ETIP’s zij deel kunnen nemen ter implementatie van deze prioritaire acties. Ook 
afzonderlijke bedrijven en kennisinstellingen kunnen aansluiten bij de ETIP’s. Hier staat wel 
tegenover dat een eigen financiële inbreng wordt verwacht voor deelname. Momenteel wordt 
bezien of de Commissie een compensatie kan geven voor de deelname van de ETIP’s aan het 
SET-Plan. Voor de kennisinstellingen en universiteiten binnen de TSE is ook deelname aan 
EERA relevant. Dit is deels al opgepakt via de NERA. 

• Tenslotte kunnen de bedrijven en kennisinstellingen overwegen om deel te nemen aan 
Europese netwerkorganisaties en brancheverenigingen. Door actieve inbreng te leveren kan 
een bepaalde technologie op de kaart worden gezet in Brussel. 

 
Door deze acties kan TSE vanuit haar eigen doelstellingen richting te geven aan de Europese 
doelstellingen. Daarnaast biedt het een kans om niet belegde onderwerpen op de Europese agenda te 
krijgen. 
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Agenda-setting internationaal 
Op relevante onderdelen voor de TKI’s en programma’s kunnen de TCP’s van het IEA een meerwaarde 
hebben. Specifiek voor de TSE ligt de meerwaarde van deelname aan de TCP’s op de volgende 
vlakken: 

• Delen van kennis (leren van elkaar en efficiënter en effectiever onderzoek uitvoeren; m.n. 
voor lagere TRL-niveaus); 

• Stimuleren van consortiumvorming ten behoeve van internationale projecten en het 
binnenhalen van internationale onderzoeksgelden; 

• Beïnvloeden van internationaal beleid en internationale standaarden; 
• Verstevigen van positie door IEA “stamp of approval”; 
• Versterken van bilaterale samenwerking met focuslanden die ook binnen TCP’s actief zijn. 

 
Op sommige vlakken wordt al goed samenwerkt tussen de TKI’s en de TCP’s. Dit is niet voor alle TKI’s 
het geval. Hiernaast kunnen de volgende aansluitingen tussen de TKI’s en TCP’s van belang zijn: 

• Vanuit de TKI Urban Energy met HPT, EBC, ECES, SH&C, PVPS, HEV, ISGAN, 4E en DSM; 
• Vanuit de TKI Systeem Integratie en de TKI Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij 

met EBC, ECES, SH&C, PVPS, HEV, ISGAN, DSM en Bioenergy; 
• Vanuit de TKI BBE en de TKI Gas met IETS, Bioenergy, GOT en HIA. 
• Vanuit de TKI Wind op zee met Wind en OES. 

 
De volgende concrete acties kunnen ondernomen worden om bovenstaande voordelen te behalen: 

• De TKI’s en de RVO-vertegenwoordiger van de TCP’s bekijken welke van hun doelstellingen 
versterkt kunnen worden via deelname aan het IEA. Dit kan middels de two-pager zoals 
hierboven beschreven. 

• De TKI’s bekijken de huidige deelname aan de IEA TCP’s kritisch en verkennen of het zinvol is 
om aan te haken bij relevante Tasks of Annexen, met het oog op hun doelstellingen zoals 
geformuleerd in de KIA’s. Hierbij geldt wel dat aansluiting op de TCP’s alleen kan door middel 
van lidmaatschappen. RVO en EZ kunnen in de verkenning een ondersteunende rol spelen. 

• De RVO-vertegenwoordigers bij het IEA inventariseren voor de kennisinstellingen binnen de 
TKI’s of deze samen kunnen werken met IRENA bij het ontwikkelen van kennisproducten, in 
samenspraak met de IRENA accounthouder van EZ. 

• De TKI’s kunnen de EZ/RVO vertegenwoordigers van het IEA/TCP optimaal inzetten. 
 
Door deze acties kunnen de TKI’s een middel bieden om via het IEA onze nationale doelstellingen op 
de internationale agenda te plaatsen en via de IEA-netwerken consortia te initiëren voor indienen op 
Horizon 2020. 
 
Ambitie III: 
De TSE goed te positioneren in de internationale kennisomgeving en deze omgeving maximaal te 
benutten om de doelstellingen te bereiken. Goede positionering wordt al gedaan door deelname aan 
de bovengenoemde netwerken. Daarnaast kan internationale zichtbaarheid van de TSE door de 
volgende acties worden verbeterd: 

• Communcatie in het Engels. 
• TSE op de kaart zetten door aanwezigheid bij bepaalde internationale events – denk aan 

Hannover Messe. 
• Bepalen welke strategische allianties met buitenlandse partijen gewenst zijn op specifieke 

thema's. Voor het opzetten en onderhouden van de bilaterale contacten kan gebruik worden 
gemaakt van het bestaande internationale instrumentarium, zoals het innovatieattaché-



 

37 

netwerk of het handelsbevorderende instrumentarium. Ook kan energiediplomatie worden 
ingezet vanuit EZ en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

4.3 Acties algemeen 
 
De organisatie van de TKI’s is verschillend. Niet alle TKI’s hebben de menskracht en de daarbij 
horende financiële middelen om de internationale ambities hoog op de agenda te zetten. Het voorstel 
is dat de TSE gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan de internationale ambities meer zou kunnen 
coördineren. De beïnvloeding van de Europese en internationale agenda’s kan op deze manier 
gerichter en meer gestructureerd plaatsvinden en minder op een ad hoc basis. 
 
Het voorstel is dat RVO elk (half) jaar een positioneringsoverleg organiseert met enkele sleutelfiguren 
per TKI/thema (bijv. Zon PV, WoZ). Bij dit overleg zullen vertegenwoordigers van de sector en EZ ook 
aanwezig zijn. In dit overleg zijn de TKI’s daarbij inhoudelijk richtinggevend voor het benoemen van 
internationale doelstellingen, waardoor de vertegenwoordigers van EZ en RVO met een heldere missie 
kunnen deelnemen aan internationale overleggen waarin zij Nederland vertegenwoordigen. 
 

4.4 Conclusie 
 
Deze internationale kennisstrategie is een eerste aanzet om de internationalisering van de TSE verder 
te bevorderen. Echter, de prioriteiten van de TSE zijn variabel en ook de internationale ontwikkelingen 
staan niet stil. Dit betekent dat de internationale kennisstrategie een continue dialoog is, dit document 
vormt de basis voor een verdere discussie binnen TSE hoe internationalisering het beste kan worden 
vormgegeven.  
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Horizon 2020: Secure, clean and efficient energy (Horizon 2020-Energie) 
 

Inleiding 

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU met een 
totaalbudget van ongeveer 74 miljard (2014-2020). Horizon 2020 is de opvolger van het 
Zevende Kaderprogramma (KP7) dat van 2007 tot 2013 liep. Het doel van Horizon 2020 
is om het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Door stimulatie van 
samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en de academische wereld wordt geprobeerd 
tot oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen die binnen de gehele EU 
spelen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als vergrijzing en 
voedselveiligheid, maar ook klimaatverandering en betaalbare duurzame energie. 
Eén van de binnen Horizon 2020 gedefinieerde ‘Societal Challenges’ is ‘Secure, Clean 
and Efficient energy’, in het kort Horizon 2020-Energie. Doel hiervan is het ondersteunen 
van de transitie naar een betrouwbare, duurzame en concurrerende energiesysteem. 
 
De zeven doelstellingen van Horizon 2020-Energie zijn: 
1. Verminderen energieconsumptie en carbon footprint 
2. Leveren van elektriciteit, lage kosten en minder CO2 uitstoot 
3. Alternatieve brandstoffen en mobiele energie bronnen 
4. Een Europees smart elektriciteit grid 
5. Nieuwe kennis en technologieën 
6. Goede beleidsmatige keuzes en publieke betrokkenheid 
7. Marktintroductie van energie en ICT innovatie 
 
De uitvoering van Horizon 2020-Energie is onderverdeeld in een aantal werk-
programma’s. Deze werkprogramma’s worden vastgesteld voor twee jaar, en leggen 
extra nadruk op actuele onderwerpen. In het werkprogramma staan de onderwerpen 
beschreven welke voor subsidie in aanmerking komen en deze verschillen per oproep. 
Op basis van deze onderwerpen werden projectvoorstellen ingediend. Er waren zowel 
‘one’ stage als ‘two-stage’ indieningen mogelijk. De ‘two-stage’ oftewel twee-staps 
indieningsprocedure houdt in dat in de eerste ronde potentiële indieners een projectidee 
(ongeveer 10 pagina’s) konden indienen bij de Europese Commissie. Als het projectidee 
door de eerste ronde was gekomen, kon in de tweede ronde een volledig projectvoorstel 
worden ingediend. Voordeel hiervan was dat de investering van de deelnemers voor het 
schrijven van een projectvoorstel in de eerste ronde relatief minder was. 
 
Het werkprogramma Horizon 2020-Energie (2014-2015) was onderverdeeld in drie focus 
gebieden: 
 

1. Energy Efficiency: Dit is een ‘no-regret’ maatregel voor Europa, zowel op de 
korte als de lange termijn. Het gaat hier om onderzoeks- en 
demonstratieactiviteiten bij gebouwen, industrieën, warmte/ koeling, energie 
gerelateerde producten en services van het MKB (Midden- en Kleinbedrijf), 
integratie van ICT en samenwerking met de telecom sector. 
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2. Low Carbon Technologies: Het is belangrijk om technologieën uit 
hernieuwbare bronnen te ontwikkelen en kosteneffectief te vermarkten om de 
uitstoot van CO2 uit het energiesysteem te verminderen. Het gaat hierbij om 
activiteiten op het gebied van: zonne-energie, çoncentrated solar power 
(CSP), windenergie, oceaanenergie, waterkracht, geothermie, hernieuwbare 
warmte/ koeling, energieopslag, (alternatieve) biofuels en carbon capture and 
storage (CCS). 

3. Smart Cities and Communities: Duurzame ontwikkeling van stedelijke 
gebieden vraagt nieuwe efficiënte en gebruiksvriendelijke technologieën op 
het gebied van energie, transport en ICT en dit vergt een geïntegreerde R&D 
aanpak. 

 
In Horizon 2020-Energie waren er vier type instrumenten voor het financieren van 
projecten, t.w. Research and innovation action (RIA); Innovation action (IA); 
Coordination and support action (CSA) en het SME instrument. 

 

Tabel 1: Horizon 2020 projectvormen 

Projectvorm Betekenis Minimaal aantal 
partners 

Subsidie 

Research and 
innovation action (RIA) 

Onderzoeksproject met 
innovatie-elementen 

3 100% 

Innovation action (IA) Innovatieproject (demo, 
pilot, market replication) 

3 70% 

(non-profit 100%) 

Coordination and 
support action (CSA) 

Ondersteunende 
activiteiten  

1 100% 

SME instrument Innovatieproject door het 
midden- en kleinbedrijf 
(MKB) 

1 70% 

(soms 100%) 

 
In dit verslag presenteren wij u een overzicht van de Nederlandse deelname aan Horizon 
2020-Energie binnen het thema ‘Secure, clean and efficient energy’. Het 2014-2015 
werkprogramma Horizon 2020-Energie is in april 2014 gestart en de resultaten zijn 
bekend. Dit rapport geeft een goed beeld van de Nederlandse spelers binnen Horizon 
2020-Energie en de ratio van succes voor Nederlandse deelnemers. 
 
Resultaten 
Voor de eerste call Horizon 2020-Energie was er voor 2014 ~548 miljoen euro 
beschikbaar en voor 2015 ~576 miljoen euro, totaal 1124 miljoen euro. De verdeling 
van de budgetten per oproep is aangegeven in Tabel 2. Uit tabel 2 blijkt dat voor 2014 
en 2015 gemiddeld 7 % van het budget naar Nederlandse deelnemers gaat. 
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Tabel 2 Budgetten per call en hoeveel budget er door Nederlandse deelnemers is ontvangen (bedrag en 
percentage) 

Oproep Budget (mln €) Budget naar NLse deelnemers 
(mln €) 

Budget naar NLse deelnemers 
(%) 

2014 548,2 40,8 7,4 
2015 575,6 38,2 6,6 

Totaal 1123,8 79 7,0 

 
In tabel 3 en 4 is de verdeling van het budget per focus gebied aangegeven voor de 
Nederlandse deelnemers voor 2014 en 2015. 
 
Tabel 3: Verdeling van het budget in 2014 Horizon 2020-Energie 
Focusgebied Budget (M€) Budget NLse 

deelnemers ( mln €) 
Budget NLse 

deelnemers (%) 
Energy Efficiency 90,1 9,1 10,1 
Competitive Low-Carbon Energy 385,2 24,4 6,3 
Smart Cities and Communities 72,9 7,3 10,0 
Totaal 548,2 40,8 7,4 

 
Tabel 4: Verdeling van het budget in 2015 Horizon 2020-Energie 
Focusgebied Budget (M€) Budget NLse 

deelnemers (mln €) 
Budget NLse 

deelnemers (%) 
Energy Efficiency 93,2 5,0 5,4 
Competitive Low-Carbon Energy 378,3 33,0 8,7 
Smart Cities and Communities 104,1 0,09 0,1 
Totaal 575,6 38,2 6,6  

 
Projectindieningen 
Ingediende voorstellen zijn beoordeeld op drie criteria. Dit zijn ‘Excellence’, 
‘Implementation’ en ‘Impact’. Per criterium kunnen maximaal vijf punten worden 
behaald. Het projectvoorstel moet per criterium minimaal 3 en soms 4 punten behalen 
en daarnaast moet het totaal van de drie criteria minimaal 10-12 punten zijn. Is dit niet 
het geval dan komt het projectvoorstel niet ‘above threshold’ en dus niet in aanmerking 
voor EU-financiering. Het beschikbare budget is niet voldoende om alle voorstellen die 
‘above threshold’ zijn geëindigd te financieren. In totaal zijn er binnen deze call 225 
projecten goedgekeurd uit heel Europa daarvan zijn er 82 projecten waar een 
Nederlandse partij aan deelneemt. Gezien de rangschikking, kunnen we concluderen dat 
in ruim 36,4% van de EU projecten binnen dit thema, een Nederlandse partij is 
vertegenwoordigd. 
 
In tabel 5 een overzicht van de slaagkansen binnen Horizon 2020-Energie voor zowel NL 
als de EU op basis van participaties/ deelnames. 
 
Tabel 5: Slaagkans Horizon 2020-Energie 

 2014 2015 
EU 15% 13% 
NL 20% 15% 

NB. De slaagkansen voor het SME instrument zijn niet meegenomen 
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Nederlandse coördinatoren 
In totaal worden 13 projecten gecoördineerd door een Nederlandse organisatie, zie tabel 
6. 
 
Tabel 6: Overzicht van EU-projecten gecoördineerd door een Nederlandse partij. 
Oproep Nr Area Project-

vorm 
Project-
acronym 

Projecttitel Naam 
coördinator 

2014 1. EE IA MORE-CONNECT Development and advanced 
prefabrication of innovative, 
multifunctional building 
envelope  elements for 
MOdular REtrofitting and 
CONNECTions 

Huygen 
Installatie 
Adviseurs 

 2. EE CSA BUStoB Build Up Skills to Business St. Opleidings-
en 
ontwikkelingsfo
nds voor het 
technisch 
installatiebedrijf 
(OTIB) 

 3. EE CSA PROF-TRAC PROFessional multi-
disciplinary TRAining and 
Continuing development in 
skills for NZEB principles 

Huygen 
Installatie 
Adviseurs 

 4. EE CSA R4E Roadmaps for Energy Gemeente 
Eindhoven 

 5. EE CSA EEPLIANT Energy Efficiency Complaint 
Products 2014 

St. Prosafe 

 6. EE CSA STEAM-UP STEam And Management 
Under Pressure 

Energy Experts 
Internationaal 

 7. LCE RIA STEPWISE SEWGS Technology Platform 
for cost effective CO2 
reduction the in the Iron and 
Steel Industry 

ECN 

 8. LCE RIA M4ShaleGas M4ShaleGas: Measuring, 
monitoring, mitigating  
managing the environmental 
impact of shale gas 

TNO 

2015 9. EE CSA PUBLENEF Supporting PUBLic Authorities 
for Implementing Energy 
Efficiency Policies 

St. Joint 
Implementation 
Network 

 10. EE CSA MSTYR15 Market Surveillance Action for 
Tyres 2015 

St. Prosafe 

 11. EE CSA BUILDINTEREST Improving the attractiveness 
of investments in energy 
efficiency and sustainability in 
buildings 

PNO Advies BV 

 12. LCE RIA MacroFuels Developing the next 
generation Macro-Algae based 
biofuels for transportation via 
advanced bio-refinery 
processes 

STICHTING 
ENERGIEONDER
ZOEK CENTRUM 
NEDERLAND 

 13. LCE IA PROMOTION PROMOTioN - Progress on 
Meshed HVDC Offshore 
Transmission Networks 

KEMA Nederland 
BV 
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Wie zijn de Nederlandse deelnemers? 
De Nederlandse partijen die hebben deelgenomen, zijn voor het grootste deel bedrijven 
(42%) daarna volgen onderzoeksinstellingen en universiteiten, beiden 17%, zie figuur 1. 
De rest van de deelnemende partijen bestaat uit overheidsinstellingen en organisaties 
die niet binnen één van de drie categorieën valt. Het percentage dat zij 
vertegenwoordigen is resp. 14 en 10%. 

 
Figuur 1: Aantal Nederlandse succesvolle deelnames per type organisatie 

 
Wie zijn de Nederlandse spelers binnen dit thema? 
 
De top 15 van Nederlandse organisaties die succesvol zijn –op basis van budget- in het 
Horizon 2020-energie programma in 2014 en 2015 is weergegeven in figuur 2. Op 
nummer één staat het ministerie van Economische Zaken. Het gaat hier voornamelijk 
om ERA-Net Cofund projecten: Demowind, ACT (CCS), BestF3 (BBE), Demowind2, Solar. 
Bij ERA-Net Cofund projecten zorgt de Europese Commissie voor de cofinanciering van 
nationale programma’s. Hierdoor komt er extra financiering beschikbaar voor nationale 
projecten. Hetzelfde geldt ook voor NWO, die neemt ook deel aan twee ERA-Net Cofund 
projecten Smart Cities en Smart Grid Plus. Het ministerie in de rol van RVO is ook 
partner in ondersteunende projecten (CSAs). Op nummer 2 staat KEMA, die is 
coördinator van een wind offshore project. Daarna komen de kennisinstellingen, 
universiteiten en bedrijven. 
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Figuur 2: Top 15 van Nederlandse partijen die deelnemen aan een succesvol project (op basis van budget/ 
voorgestelde funding). 
 

Met wie werken Nederlandse partijen samen? 
In totaal zijn er binnen dit thema 13 projecten die worden gecoördineerd door een 
Nederlandse partij. Binnen deze projecten is gekeken naar de samenstelling van de 
consortia, dus welke landen er mee doen aan het project. De top zes is weergegeven in 
figuur 3. De samenstelling van de consortia geeft een duidelijk beeld van de landen waar 
Nederlandse onderzoekers mee samenwerken. Uit figuur 3 is te zien dat Nederlandse 
onderzoekers vaak samen werken met partijen uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken top 3. 
 

 
Figuur 3. Top 6 van de samenstelling van consortia in door Nederland gecoördineerde projecten. 
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Horizon 2020 SME instrument 
De budgetten voor het SME instrument (fase 1 en fase 2) voor energie gerelateerde 
projecten was voor 2014 €33,95 mln en voor 2015 €34,76 mln. 
 
 2014 

(fase 1) 
2014 
(fase 2) 

2015 
(fase 1) 

2015 
(fase 2) 

Aantal projecten EU 
ingediend 

940 140 798 367 

Aantal projecten EU 
toegekend 

94 18 79 19 

Aantal projecten NL 
ingediend: 

44 9 21 18 

Aantal projecten NL 
toegekend: 

2 2 2 0 

 
In tabel 7 een overzicht van de fase 1 projecten en in tabel die van fase 2. 
 
Tabel 7: Succesvolle NLse fase 1 projecten 
Organisatie Acronym Jaar 
TVILIGHT B.V. iDriver 2014 
Vrijhof Anchors BV Wavepiston 2014 
SAINT TROFEE VOF FLEXCOLD 2015 
Volgroen FINESSS  2015 

 
Tabel 8: Succesvolle NLse fase 2 projecten 
Organisatie Acronym Voorgestelde funding Jaar 
IBIS POWER BV IRWES                          1.343.370  2014 
AMPYX POWER BV AMPYXAP3 2.500.000 2014 
 
Conclusies 

• In de eerste ronde Horizon 2020-Energie (werkprogramma 2014-2015) is 
ongeveer 7 % van het totale EU gefinancierde budget terecht gekomen bij 
een Nederlandse partij. 

• Nederlandse partijen zijn vooral actief in het aandachtsgebied Energy 
Efficiency (EE). Van de 13 door Nederland gecoördineerde EU projecten zijn er 
9 binnen dit thema. 

• Van de Nederlandse partijen die deelnemen zijn 42% bedrijven. 
• De meest actieve Nederlandse partijen zijn het ministerie van Economische 

Zaken en de onderzoeksinstellingen (TNO en ECN) maar ook bedrijven zijn 
actief voornamelijk als coördinator van projecten. 

• Binnen het SME instrument zijn er 7 fase 1 projecten (haalbaarheidsstudies) 
en 2 fase 2 projecten (TRL 6) toegekend. 

• Belangrijke partners bij het samenstellen van consortia door Nederlandse 
partijen zijn Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. 

Bronnen: 

Uitslagen afkomstig van Programma Comité Horizon 2020 ‘Secure, clean and efficient energy’ 



Bijlage II Overzicht Horizon 2020 topics werkprogramma 2016-17

Werkprogramma H2020 
Energie 2016-17 Type of 

action*
Deadline 
2016

Deadline 
2017

Budget 2016 
(M€)

Budget 2017 
(M€)

Budget per 
project (M€)

Technology 
Readiness 
Level (TRL)

TKI 
WOZ

TKI ISPT/ 
EBI

TKI 
Gas

TKI 
BBE

TKI Urban 
Energy

Systeem 
integratie MVI-E

SSH societal 
sciences

Energy Efficiency 93 101
1. Heating and cooling

EE-1-2017: 
Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase 
energy efficiency of district or individual heating and cooling 
systems

IA 19-1-2017

EE-01-2017; EE-
04-2016-2017; 
EE-07-2016-
2017; EE-20-
2017. Totaal €30 
mln 3-4 6-8 x

EE-2-2017: Improving the performance of inefficient district heating 
networks

CSA 7-6-2017

EE-02-2017; EE-
06-2016-2017; 
EE-09-2016-
2017; EE-11-
2016-2017; EE-
142016-2017; EE-
15-2017; EE16-
2016-2017; EE-
18-2017; EE-19-
2017; EE-23-
2017 en EE-24-
2016-2017. 
Totaal €47 mln 1-2 x

EE-3-2016: 
Standardised installation packages integrating renewable and 
energy efficiency solutions for heating, cooling and/or hot water 
preparation

IA 21-1-2016

EE-03-2016; EE-
04-2016-2017; 
EE-05-2016; EE-
07-2016-2017 en 
EE-08-
2016.Totaal €34 
mln 3-4 6-8 x

EE-4-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of 
thermal energy RIA 21-1-2016 19-1-2017 zie EE-03 zie EE-01 3-4 4-6 x x

EE-5-2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning RIA 21-1-2016 zie EE-03 2.5-3 5-7 x

2. Engaging consumers towards sustainable energy

EE-6-2016-2017: Engaging private consumers towards sustainable energy

CSA 15-9-2016 7-6-2017

EE-06-2016-
2017; EE-09-
2016-2017; EE-
11-2016-2017; 
EE-13-2016 en 
EE-14-2016-
2017. EE-16-
2016-2017; EE-
24-2016-2017; 
EE-25-2016. 
Totaal €30 mln 1-2 x

EE-7-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT IA 21-1-2016 19-1-2017 zie EE-03 zie EE-01 1-2 x

EE-8-2016: Socio-economic research on consumer's behaviour related to 
energy efficiency RIA 21-1-2016 zie EE-03 1-1.5 x x

EE-9-2016-2017: Engaging and activating public authorities CSA 15-9-2016 7-6-2017 zie EE-06 1-2 x

3. Buildings

EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of 
buildings through Public Private Partnership (EeB PPP)

IA 21-1-2016

EE-10-2016 en 
EE-17-2016-
2017. Totaal €16 
mln 3-4 6-8 x

EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of 
buildings CSA 15-9-2016 7-6-2017 zie EE-06 1-2 x

EE-12-2017: 
Integration of Demand Response in Energy Management 
Systems while ensuring interoperability through Public Private 
Partnership (EeB PPP) IA 19-1-2017

EE-12-2017; EE-
17-2016-2017. 
Totaal €16 mln 3-4 6-8 x

EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings CSA 15-9-2016 zie EE-06 1-2 x
EE-14-2016-2017: Construction skills CSA 15-9-2016 7-6-2017 zie EE-06 0.5-1 x

4. Industry, services and products



EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy 
efficiency measures in industry and services CSA 7-6-2017 zie EE-02 1-2 x x

EE-16-2016-2017: Effective implementation of EU product efficiency legislation CSA 15-9-2016 7-6-2017 zie EE-02 1-2 x

EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems SPIRE PPP) IA 21-1-2016 19-1-2017 zie EE-10 zie EE-12 4-5 5-7 x

EE-18-2017: Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation 
and mutualised energy services CSA 7-6-2017 zie EE-02 1-2 x

EE-19-2017: Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency PPI 7-6-2017 zie EE-02 1-2 x

EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data 
centres IA 19-1-2017 zie EE-12 2-3 x x

EE-21-2016: ERA-NET Cofund actions supporting Joint Actions towards 
increasing energy efficiency in industry and services

ERA-NET 
Cofund 15-9-2016 zie EE-06 5 x

5. Innovative financing for energy efficiency investments
EE-22-2016-2017: Project Development Assistance CSA 15-9-2016 7-6-2017 8 0.5-1.5 x
EE-23-2017: Innovative financing schemes CSA 7-6-2017 zie EE-02 1-2 x
EE-24-2016-2017: Making the energy efficiency market investible CSA 15-9-2016 7-6-2017 1-1.5 x

EE-25-2016: Development and roll-out of innovative energy efficiency 
services CSA 15-9-2016 1-2 x

COMPETITIVE LOW-
CARBON ENERGY 355.66 367.62

1. Towards an integrated EU energy system

LCE-1-2016-2017: 
Next generation innovative technologies enabling smart grids, 
storage and energy system integration with increasing share of 
renewables: distribution network RIA 5-4-2016 14-2-2017 20 18 2-4 3-6 x

LCE-2-2016: 
Demonstration of smart grid, storage and system integration 
technologies with increasing share of renewables: distribution 
system IA 5-4-2016 73.46 12-15 5-8 x

LCE-3-2016: Support to R&I strategy for smart grid and storage CSA 5-4-2016 4 4 x

LCE-4-2017: Demonstration of smart transmission grid, storage and system 
integration technologies with increasing share of renewables IA 14-2-2017 65.12 15-20 5-8 x x

LCE-5-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the 
European energy system RIA 14-2-2017 28 2-4/ 0.5-1 x x

2. Renewable energy technologies
Developing the next generation of renewable energy 
technologies

LCE-6-2017: 

New knowledge and technologies 
- New renewable energy technologies
- Wind energy
- Sustainable fuels RIA 5-1-2017 20 2-4

naar TRL 4 
brengen x x x x x

LCE-7-2016-2017: 

Developing the next generation technologies of renewable 
electricity and heating/cooling

2016:
a. Photovoltaics
b. Concentrated Solar Power (CSP)
c. Solar Heating and cooling (SHC)
d. Wind energy
e. Ocean energy
f. Hydropower
g. Geothermal Energy
h. Combined Heat and Power
i. RES integration in the energy system
2017:
a. Photovoltaics
b. Concentrated Solar Power (CSP)
c. Solar Heating and cooling (SHC)
d. Wind Energy
e. Ocean Energy
f. Hydropower
g. Geothermal Energy
h. Combined Heat and Power
i  RES integration in the energy system RIA 16-2-2016 5-1-2017 61.30 66.50 2-5

naar TRL 4-5 
brengen x x x

LCE-8-2016-2017 Development of next generation biofuel technologies
RIA 16-2-2016 5-1-2017 10 10 3-6

van TRL3-4 
naar TRL4-5 
brengen x x

Demonstrating innovative renewable energy technologies

LCE-9-2016: Increasing the competitiviness of the EU PV manufacturing 
industry IA 8-9-2016 25 10-15

van TRL 5-6 
naar TRL 6-7 
brengen x x

LCE-10-2017: Reducing the cost of PV electricity
IA 7-9-2017 10 7-10

van TRL 5-6 
naar TRL 6-7 
brengen x x

LCE-11-2017: Near-to-market solutions for reducing the water consumption of 
CSP Plants IA 7-9-2017 12 10-12

naar TRL 7 
brengen x x

LCE-12-2017: Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial 
processes IA 7-9-2017 8 5-8

naar TRL 7 
brengen x x



LCE-13-2016: Solutions for reduced maintenance, increased reliability and 
extended life-time of wind turbines/farms IA 8-9-2016 10 7-10

naar TRL 7 
brengen x

LCE-14-2017: Demonstration of large >10MW wind turbine IA 7-9-2017 25 20-25
naar TRL 7 
brengen x

LCE-15-2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays IA 8-9-2016 15 10-15
naar TRL 7 
brengen x

LCE-16-2017: 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and 
arrays development and deployment IA 7-9-2017 7 5-7

naar TRL 6 
brengen

LCE-17-2017: Easier to install and more efficient geothermal systems for 
retrofitting buildings (EeB PPP) IA 7-9-2017 8 5-8

naar TRL 7 
brengen x x

LCE-18-2017: EGS in different geological conditions IA 7-9-2017 10 6-10
naar TRL 7 
brengen x

LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
IA 8-9-2016 7-9-2017 15 15 10-15

van TRL 5-6 
naar TRL 6-7 
brengen x x x

LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel
IA 8-9-2016 7-9-2017 15 10

2016: 5-15
2017: 5-10

van TRL 5-6 
naar TRL 6-7 
brengen x x

Supporting the market uptake of renewable energy 
technologies

LCE-21-2017: 

Market uptake of renewable energy technologies
1. Photovoltaics
2. Heat Pumps
3. CSP
4. Wind energy
5. Geothermal energy
6. Sustainable Fuels CSA 5-1-2017 15 1-3 x x x x

Fostering international cooperation in the area of 
renewable energy

LCE-22-2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic 
biofuels RIA 8-9-2016 5 3-5

van TRL 3-4 
naar TRL 4-5 
brengen x x

LCE-23-2016: International Cooperation with Mexico on geothermal energy
RIA 16-2-2016 10 10

van TRL 3-4 
naar TRL 4-5 
brengen x

3. Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels 
during the transition to a low-carbon economy

LCE-24-2016: International Cooperation with South Korea on new generation 
high-efficiency capture processes RIA 16-2-2016 17 2-5

van TRL 2-3 
naar TRL 4-5 
brengen x x

LCE-25-2016: Utilisation of captured CO2 as feedstock for the process industry 
(SPIRE) RIA 16-2-2016 10 6-10

van TRL 5-6 
naar TRL 6-7 
brengen x x

LCE-26-2016: Cross-thematic ERA-NET on Applied Geosciences ERA-NET 
Cofund 10 x

LCE-27-2017: Measuring, monitoring and controlling the risks of CCS, EGS and 
unconventional hydrocarbons in the subsurface 5-4-2016 5-1-2017 10 15 x

LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants

5-1-2017

LCE-28-2017; LCE-
29-2017 en LCE-
30-2017. Totaal 
€15 mln 3-6

van TRL 3 
naar TRL 4-6 
brengen x

LCE-29-2017: CCS in industry, including Bio-CCS zie LCE-28 4-9
van TRL 4-5 
naar TRL 7 x x

LCE-30-2017: Geological storage pilots zie LCE-28 9-16
van TRL 4-5 
naar TRL 6

4. Social, economic and human aspects of the energy 
system

LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union RIA 16-2-2016 5-1-2017 10 10 2-4 x x x x x x

LCE-32-2016: European Platform for energy-related Social Sciences and 
Humanities research CSA 5-4-2016 1.70 1-2 x x x x x x

5. Supporting the development of a European research 
area in the field of energy

LCE-33-2016: European Common Research and Innovation Agendas (ECRIAs) 
in support of the implementation of the SET Action Plan RIA 5-4-2016 10 2.5 x

LCE-34-2016: Joint Actions towards the demonstration and validation of 
innovative energy solutions

ERA-NET 
Cofund 5-4-2016 30.80 x x x x x

LCE-35-2016: 
Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions 
towards the demonstration and validation of innovative energy 
solutions

FPA 8-9-2016

Weggehaald 
uit 
werkprogram
ma.

6. Cross-cutting issues

LCE-36-2016: Support to the energy stakeholders to contribute to the SET-Plan CSA 16-2-2016 2.40 0.6 x x x x



Cross-cutting activities

SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects IA 5-4-2016 14-2-2017 60 71.50

Bottom-up: 

SME instrument

Stimulating the innovation of SMEs for a low carbon and efficient 
energy system

deadlines 
(4x):
24-2-2016
3-5-2016
7-9-2016
9-11-2016

deadlines 
(4x):
15-2-2017
3-5-2017
6-9-2017
8-11-2017 46 50

Fase 1: lump 
sum €50.000
Fase 2:
0.5-2.5

Fase 2:
vanaf TRL 6 x x x x x

Fast-track-to-Innovation 
pilot

deadline's 
(3x) in 
2016:
15-3-2016
1-6-2016
25-10-2016

100 (alle 
thema's) vanaf TRL 6 x x x x x

* Type of Actions: RIA: Research and Innovation Action
IA: Innovation Action
CSA: Coordinatination and Support Action
ERA-NET Cofund
PPI: public Procurement of Innivative Solutions
FPA: Framework Partnership Agreement
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Bijlage III:  EU Netwerken en Platforms 

1. European Technology Platforms (13) 
2. Smart Cities Platforms (3) 
3. Research Organisations (3) 
4. EU Initiatives (16) 
5. Cities and regions (6) 
6. Energy regulators and system operators (3) 
7. International organisations (4) 
8. NGOs (4) 
9. European interest/industrial associations Bio-Energy (6) 
10. European interest/industrial associations Energy Efficiency (3) 
11. European interest/industrial associations Fossil Fuels and Waste2Energy (4) 
12. European interest/industrial associations Energy Storage (1) 
13. European interest/industrial associations Sustainable process industry (1) 
14. European interest/industrial associations Hydrogen & Fuel Cells (3) 
15. European interest/industrial associations Electronic components & systems (3) 
16. European interest/industrial associations Electricity industry/energy companies (4) 
17. European interest/industrial associations Energy services (2) 
18. European interest/industrial associations Consumers (1) 
19. European interest/industrial associations Renewables and heating/cooling technologies 

(12) 
20. H2020 NCP Networks (9) 

 

Ad 1 European Technology Platforms (13) 
1. BIOFUELS TP - EUROPEAN BIOFUELS TECHNOLOGY PLATFORM 
2. ECTP - EUROPEAN CONSTRUCTION TECHNOLOGY PLATFORM 
3. EUMAT - EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM FOR ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 

AND TECHNOLOGIES 
4. ETP SMART GRIDS - UROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM FOR THE ELECTRICITY 

NETWORKS OF THE FUTURE 
5. EUPV TP - EUROPEAN PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY PLATFORM 
6. NANOfutures TP 
7. NESSI - NETWORKED EUROPEAN SOFTWARE AND SERVICES INITIATIVE 
8. NETWORLD2020 TP - European Technology Platform for communications networks and 

services 
9. RHC TP - RENEWABLE HEATING & COOLING TECHNOLOGY PLATFORM 
10. SUSCHEM - EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM FOR SUSTAINABLE CHEMISTRY 
11. TP OCEAN – OCEAN ENERGY EUROPE TECHNOLOGY PLATFORM 
12. TPWind - EUROPEAN WIND TECHNOLOGY PLATFORM 
13. ZEP - ZERO EMISSION PLATFORM 

 
Ad 2 Smart Cities Platforms (3) 

1. CIVITAS - platform for the exchange of ideas and experiences among politicians, technical 
experts and practitioners on smart cities 

2. Smart Cities Information System (SCIS) 
3. EU-Smartcities - MARKET PLACE OF THE EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON 

SMART CITIES AND COMMUNITIES 
 

http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#6
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#7
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#9
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#10
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#11
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#12
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#13
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#14
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#16
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#17
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#18
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#19
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#20
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#21
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#22
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#23
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#24
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#25
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#26
http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#55
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Ad 3 Research Organisations (3) 
1. EUREC – ASSOCIATION OF EUROPEAN RENEWABLE ENERGY RESEARCH CENTRES 
2. N.ERGHY – association representing the interests of European universities and research 

institutes in the Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative (FCH JTI). 
3. EUA-EPUE - The European University Association (EUA) is the representative organisation 

of universities and national rectors’ conferences in 47 European countries. 
 
Ad 4 EU Initiatives (16) 

1. BBI JTI - BIO-BASED INDUSTRIES JTI 
2. BUILD UP – energy solutions for better buildings 
3. EEA - EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 
4. EEB CPPP - ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS CPPP 
5. EERA - EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE 
6. EGVI CPPP- EUROPEAN GREEN VEHICLES INITIATIVE CPPP 
7. EMIRI - ENERGY MATERIALS INDUSTRIAL RESEARCH INITIATIVE 
8. ENIAC JU – a public-private partnership, bringing together the European Commission and 

European Member and Associated States with AENEAS, the association representing the 
R&D actors in nanoelectronics (Corporate, SME's, research institutes and universities) in 
Europe. 

9. FoF cPPP – FACTORIES OF THE FUTURE cPPP. The cPPP Factories of the Future’s aim is the 
sustainable development of the global competitiveness in the European manufacturing 
sector. 

10. JRC–IET – JOINT RESEARCH CENTRE-INSTITUTE FOR ENERGY AND TRANSPORT 
11. KIC-InnoEnergy - is the European company dedicated to promoting innovation, 

entrepreneurship and education in the sustainable energy field by bringing together 
academics, businesses and research institutes. 

12. MANAGENERGY – supporting local and regional level sustainable energy actions 
13. SET-PLAN - STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN 
14. SETIS - THE EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY INFORMATION SERVICE 
15. SPIRE cPPP – Sustainable Process Industry trough Resource and Energy Efficiency cPPP 
16. 5GPPPc PPP - The 5G-Infrastructure-PPP is a 1.4 Billion Euro joint initiative between the 

European ICT industry and the European Commission to rethink the infrastructure and to 
create the Next generation of communication networks and services that will provide 
ubiquitous super-fast connectivity and seamless service delivery in all circumstances. 

 
Ad 5 Cities and regions (6) 

1. COVENANT OF MAYOR – committed to local sustainable energy 
2. ENERGY CITIES –EUROPEAN ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES IN ENERGY 

TRANSITION 
3. ERRIN - EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATIVE NETWORK 
4. FEDARENE - EUROPEAN FEDERATION OF AGENCIES AND REGIONS FOR ENERGY AND THE 

ENVIRONMENT 
5. GREEN DIGITAL CHARTER - The Green Digital Charter is a declaration committing cities to 

working together to deliver on the EU climate objectives through the use of Information 
and Communication Technologies (ICT). 

6. HYER - HYDROGEN FUEL CELLS AND ELECTRO-MOBILITY IN EUROPEAN REGIONS 
 
Ad 6 Energy regulators and system operators (3) 

1. CEER - COUNCIL OF EUROPEAN ENERGY REGULATORS 
2. EDSO for SG - EUROPEAN DISTRIBUTION SYSTEM OPERATORS' ASSOCIATION FOR SMART 

GRIDS 
3. ENTSO-E - EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR 

ELECTRICITY 
 

http://www.c-energy2020.eu/eu-networks/#10
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Ad 7 International organisations (4) 
1. IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 
2. IRENA - INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY 
3. OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT 
4. WORLD ENERGY COUNCIL - The World Energy Council informs global, regional and 

national energy strategies by hosting high-level events, publishing authoritative studies, 
and working through its extensive member network to facilitate the world’s energy policy 
dialogue. 

 
Ad 8 NGOs (4) 

1. CAN - CLIMATE ACTION NETWORK 
2. CLIMATE ALLIANCE 
3. European Council for an Energy Efficient Economy 
4. INTERNATIONAL NETWORK FOR SUSTAINABLE ENERGY 

 
Ad 9 European interest/industrial associations Bio-Energy (6) 

1. AEBIOM - EUROPEAN BIOMASS ASSOCIATION 
2. BICONSORTIUM - The Bio-Based Industries Consortium (BIC) is the private partner in the 

European Public-Private Partnership on Bio-based Industries with the EU. 
3. CEFIC - THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL 
4. EBA - EUROPEAN BIOGAS ASSOCIATION 
5. ePURE - EUROPEAN RENEWABLE ETHANOL 
6. EUBIA - EUROPEAN ASSOCIATION FOR BIO-INDUSTRIES 

 
Ad 10 European interest/industrial associations Energy Efficiency (3) 

1. E2BA - ENERGY EFFICIENT BUILDINGS EUROPEAN ASSOCIATION 
2. EFFRA – EUROPEAN FACTORIES OF THE FUTURE RESEARCH ASSOCIATION 
3. EUROACE - EUROPEANS ALLIANCE OF COMPANIES FOR ENERGY EFFICIENCY IN 

BUILDINGS 
 
Ad 11 European interest/industrial associations Fossil Fuels and Waste2Energy (4) 

1. CEWEP - CONFEDERATION OF EUROPEAN WASTE-TO-ENERGY PLANTS 
2. EPPSA - EUROPEAN POWER PLANT SUPPLIERS ASSOCIATION 
3. EURACOAL - EUROPEAN ASSOCIATION FOR COAL AND LIGNITE 
4. EUROGAS - The association aims to strengthen the role of gas in the energy mix by 

establishing an ongoing dialogue with European industry players, global producers of gas 
and relevant institutions such as the European Commission. 

 
Ad 12 European interest/industrial associations Energy Storage (1) 

1. EASE - EUROPEAN ASSOCIATION FOR STORAGE OF ENERGY 
 
Ad 13 European interest/industrial associations Sustainable process industry (1) 

1. SPIREa - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRY TROUGH RESOURCE AND ENERGY 
EFFICIENCY 

 
Ad 14 European interest/industrial associations Hydrogen & Fuel Cells (3) 

1. AVERE - EUROPEAN ASSOCIATION FOR BATTERY, HYBRID AND FUEL CELL ELECTRIC 
VEHICLES 

2. H2EURO - EUROPEAN HYDROGEN ASSOCIATION 
3. NEW ENERGY WORLD IG - The New Energy World Industry Grouping (NEW-IG) works to 

accelerate the market deployment of Fuel Cells and Hydrogen (FCH) technologies. 
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Ad 15 European interest/industrial associations Electronic components & systems (3) 
1. AENEAS-IA - a non-profit industrial association continuing the activities of the former 

ENIAC European Technology Platform and representing the Nanoelectronics R&D partners 
in the ECSEL Joint Undertaking. AENEAS is open to all European key players in 
Nanoelectronics, such as large industry, Small and Medium Enterprises, research 
institutes, academia, and associations. 

2. ARTEMIS-IA - ARTEMIS Industry Association continues the work of the European 
Technology Platform ARTEMIS and is therefore responsible for the ARTEMIS Strategic 
Research Agenda (SRA) on Embedded & Cyber-Physical Systems, which reflects the 
Research & Innovation (R&I) needs of the industry. 

3. EPoSS - EPoSS is an industry-driven policy initiative, defining R&D and innovation needs as 
well as policy requirements related to Smart Systems Integration and integrated Micro- 
and Nanosystems. EPoSS is contributing to EUROPE 2020. 

 
Ad 16 European interest/industrial associations Electricity industry/energy companies 
(4) 

1. CEDEC - represents the interests of more than 1500 local and regional energy companies - 
mostly in public hands - serving 85 million electricity and natural gas customers & 
connections, with an annual turnover of 120 billion € in ten European countries: Austria, 
Belgium, Bulgaria, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Sweden and 
Switzerland. 

2. CEEP - CENTRAL EUROPE ENERGY PARTNERS 
3. EURELECTRIC - EURELECTRIC is the sector association which represents the common 

interests of the electricity industry at pan-European level, plus its affiliates and associates 
on several other continents. We currently have over 30 full members which represent the 
electricity industry in 32 European countries. 

4. GEODE – EUROPEAN ASSOCIATION OF ENERGY LOCAL DISTRIBUTORS 
 
Ad 17 European interest/industrial associations Energy services (2) 

1. EU.ESCO – EUROPEAN ASSOCIATION OF ENEGY SERVICE COMPANIES 
2. EFIEES - EUROPEAN FEDERATION OF INTELLIGENT ENERGY EFFICIENCY SERVICES 

 
Ad 18 European interest/industrial associations Consumers (1) 

1. BEUC - EUROPEAN CONSUMER ORGANISATION 
 
Ad 19 European interest/industrial associations Renewables and heating/cooling 
technologies (12) 

1. COGENEUROPE - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF COGENERATION 
2. EGEC - EUROPEAN GEOTHERMAL ENERGY COUNCIL 
3. EGSHPA - EUROPEAN GROUND SOURCE HEAT PUMP ASSOCIATION 
4. EHI - EUROPEAN HEATING INDUSTRY 
5. EPIA - EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION 
6. EREC - EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 
7. ESHA - EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION 
8. ESTIF - EUROPEAN SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION 
9. EUROHEAT & POWER 
10. EWEA - THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION 
11. REHVA - FEDERATION OF EUROPEAN HEATING,VENTILATION AND AIR CONDITIONING 

ASSOCIATIONS 
12. EHPA - European Heat Pump Association 

 
Ad 20 H2020 NCP Networks (10) 

1. C-Energy – NCP Network – Secure, clean and efficient energy 
2. ETNA- H2020 NCP Network - Smart, Green and Integrated Transport 
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3. CaRE- H2020 NCP Network - Climate action, raw materials, environment and resource 
efficiency 

4. NMPTeam - H2020 NCP Network - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new 
Production Technologies 

5. Ideal-ist - H2020 NCP Network – ICT 
6. Net4Mobility - H2020 NCP Networks - Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) 
7. SEREN2 - H2020 NCP Network - Secure societies 
8. Net4Society - H2020 NCP Network - Europe in a changing world 
9. SiS.net- H2020 NCP Network - Science with and for society 
10. NUCL-EU - H2020 NCP network - Euratom 

 

 



Bijlage IV: Overzicht TCP's IEA en deelname NL aan TCP. Per TKI worden de relevante TCP's aangegeven

Nr IEA Technology Collaboration Programmes
Deelname 
NL TKI WOZ

TKI ISPT/ 
EBI TKI Gas TKI BBE

TKI Urban 
Energy

Systeem 
integratie MVI-E

SSH 
societal 
sciences

Cross-Cutting Activities
1 Climate Technology Initiative (CTI)
2 Energy Technology Systems Analysis (ETSAP)

Energy End-Use Technologies
Buildings

3 Buildings and Communities (EBC) x x x x
4 District Heating and Cooling (DHC)
5 Energy Efficient End-use Equipment (4E) x
6 Energy Storage (ECES) x x x x
7 Heat Pumping Technologies (HPT) x x

Electricity
8 Demand-Side Management (DSM) x x x
9 High-Temperature Superconductivity (HTS)

10 Smart Grids (ISGAN) x x x
Industry x

11 Industrial Technologies and Systems (IETS) x x x
Transport

12 Advanced Fuel Cells (AFC)
13 Advanced Motor Fuels (AMF)
14 Advanced Materials for Transportation (AMT)
15 Combustion (Combustion)
16 Hybrid and Electric Vehicles (HEV) x x x x

Fossil Fuels
17 Clean Coal Centre (CCC)
18 Enhanced Oil Recovery (EOR)
19 Fluidized Bed Conversion (FBC)
20 Gas and Oil Technologies (GOT) x x
21 Greenhouse Gas (GHG)

Fusion Power
22 Co-operation on Tokamak Programmes (CTP)
23 Fusion Environment, Safety, Economy (ESE FP)
24 Fusion Materials (FM)
25 Nuclear Technology of Fusion Reactors (NTFR)
26 Plasma Wall Interaction (PWI)
27 Reversed Field Pinches (RFP)
28 Spherical Tori (ST) 
29 Stellarator-Heliotron Concept (SH) 

Renewable Energy Technologies
30 Bioenergy (Bioenergy) x x x x
31 Geothermal (Geothermal)
32 Hydrogen (Hydrogen)/ HIA x x
33 Hydropower (Hydropower)
34 Ocean Energy Systems (OES) x x
35 Photovoltaic Power Systems (PVPS) x x x
36 SolarPACES (SolarPACES)
37 Technology Deployment (RETD)
38 Solar Heating and Cooling (SHC) x x x
39 Wind (Wind) x x
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