
 
 

 
 

Financiering TKI-Energie en sub-TKI’s 2019 

In de onderstaande tabel zijn de kosten en de wijze van financiering over het jaar 2019 per TKI 

vermeld.  

           
2019 
In € 1.000 

 TKI-
Energie  

 TKI 
Energie 

en 
Industrie*)  

 TKI 
Nieuw 
Gas  

 TKI 
Urban 
Energy*)  

 TKI 
Wind op 

Zee  

 Totaal  

Kosten             

Management en ondersteuning **)           82          190          184          750          127       1.333  

Programmamanagement **)         559          376          268          637          283       2.122  

Communicatie en events           35            50            88            99          113          385  

Overig           28            27            28          187          261          531  

Totaal kosten         704          643          567       1.673          784       4.371  

              

Financiering                

POA subsidie cf vaststelling ****)         716          679          499       1.509          509       3.912  

MIT subsidie ***)           -               9            39            -              -              48  

Overige subsidiebaten           -              -              -            326            -            326  

Overige baten           -              -              -              46             8            54  

TKI Bijdrage *****)           -              68            62            24          251          405  

Totaal financiering         716          756          600       1.905          768       4.745  

 

*) De kosten zoals hieronder vermeld wijken af van de kosten zoals opgenomen in de POA subsidie. Dit 

heeft te maken met de methode die bij de subsidie wordt gehanteerd voor het berekenen van het tarief 

van het personeel op de loonlijst.  

**) Bij TKI Urban Energy vallen onder deze post de loonkosten van het voltallige personeel in dienst van 

de stichting. De extern ingehuurde ondersteuning is bij TKI Urban Energy verantwoord onder de post 

Programmamanagement. 

***) In de jaarrekening zijn de kosten en de financiering van de MIT subsidie opgenomen bij zowel TKI-

Energie en bij de onderliggende TKI’s. In deze tabel zijn de MIT kosten en financiering niet opgenomen bij 

TKI-Energie om dubbeltelling te voorkomen.  

****) De totale subsidie wordt vastgesteld op niveau van TKI-Energie en wordt vervolgens gealloceerd 

naar de overige TKI's.  

*****) De TKI bijdrage wordt gebruikt om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-toeslagprojecten op te 

vangen. 

 

 
Verklarende woordenlijst 

• POA-subsidie: subsidie voor Programma Ondersteunende Activiteiten (POA) 

• MIT subsidie: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) voor innovatie-

makelaars en netwerkactiviteiten 

• MIT subsidie voor Innovatiemakelaars: Een TKI kan met deze subsidie een 

innovatiemakelaar inhuren die mkb-ondernemers innovatieadviesdiensten verleent. Dit 

advies richt zich op: 
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• innovatie van producten, processen of diensten 

• het verlenen van technologische bijstand 

• diensten voor het overdragen van technologie 

• Mit subsidie voor netwerkactiviteiten: Een TKI kan deze subsidie inzetten voor het 

bevorderen van kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers met 

netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties. 

• TKI-bijdrage: De sub TKI’s brengen een percentage (2-3%) van de toegekende PPS toeslag 

in rekening bij de penvoerder. Deze TKI-bijdrage wordt gebruikt om onverwachte) 

beheerkosten van de PPS-toeslagprojecten op te vangen.  
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