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Bijlage 1 Informatie over de regeling, subsidiabele kosten en formulieren

Eisen aan het samenwerkingsverband
Minimaal één onderzoeksorganisatie en één ondernemer werken samen: de partijen bepalen samen 
de omvang van het samenwerkingsproject, dragen bij aan de tenuitvoerlegging ervan, en delen het 
risico en de resultaten ervan. U vindt een omschrijving van een onderzoeksorganisatie en van de 
onderzoekcategorieën op de pagina: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-
en-innovatie/definities/definities-pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie

De regeling stelt (in verband met staatssteunregels) ook eisen aan de samenwerking: 

De projecten leveren meerwaarde voor een of meer van de Missiegedreven 

De projecten dragen bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur
Iedere deelnemer mag de resultaten van een samenwerkingsproject ruim verspreiden als er 
geen intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn. 
De verschuldigdheid van de private bijdrage in de projectperiode moet blijken uit de 
samenwerkingsovereenkomst. Verdere onderbouwing van de private bijdrage is niet nodig.

Subsidiabele kosten en maximum subsidiepercentages
De projecten bestaan uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling 
of een combinatie daarvan. Deze regeling is niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. 
Hiervoor is de DEI+ regeling beschikbaar.

De subsidiabele kosten van projectdeelnemers berekent u volgens het EZK-kaderbesluit. Dit moet u 
zo doen dat voor bedrijven (economische activiteiten) geen sprake kan zijn van overschrijding van 
Europese staatssteunregels. Meer informatie over het EZK-kaderbesluit vindt u op
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-
van-economische-zaken-en-klimaat.

Volgens de regeling kan de TKI maximaal 100% programmatoeslag inzetten voor fundamenteel 
onderzoek (FO); voor industrieel onderzoek (IO) mag maximaal 50% programmatoeslag worden 
aangewend. Voor experimentele ontwikkeling (EO) kan maximaal 25% programmatoeslag worden 
ingezet. Voor niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties geldt een maximumsubsidie 
van 100% van de subsidiabele kosten. De maximumpercentages gelden per projectpartner per type 
activiteit.
percentage private cofinanciering zoals hierboven genoemd. Daarmee wordt de andere subsidie 
afgetrokken van het maximum van wat u in deze regeling kunt krijgen. 

TKI Urban Energy mag van bovengenoemde percentages in de regeling (naar beneden) afwijken. In 
deze ronde van de PPS-toeslag wordt hiervoor gekozen. Voor deze ronde gelden de volgende 
financiële regels:

- Voor Fundamenteel Onderzoek geldt per onderzoeksorganisatie een maximum percentage van 80% subsidie

- Voor Industrieel Onderzoek geldt per deelnemer een maximum percentage van 50% subsidie

- Voor Experimenteel Onderzoek geldt per deelnemer een maximum percentage van 25% subsidie

- Voor niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties geldt een maximum percentage van 80% subsidie

- De totale subsidie op projectniveau mag niet meer zijn dan 65% ten opzichte van de totale kosten, met een maximum 

roject.

NB: ook bij projecten met fundamenteel onderzoek is een samenwerkingsverband met minimaal één 
onderneming benodigd. Activiteiten van ondernemingen kunnen niet als fundamenteel onderzoek 
worden aangemerkt. 
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Intellectuele eigendomsrechten
De samenwerkende partijen verdelen hun intellectuele eigendomsrechten als volgt: de kennis die de 
onderzoeksorganisatie ontwikkelt, komt op naam van de onderzoeksorganisatie. Een andere verdeling 
van de intellectuele eigendomsrechten is ook mogelijk, als dit een passende afspiegeling is van de 
werkpakketten, bijdragen en respectievelijke belangen van de samenwerkingspartners. De 
onderzoeksorganisatie kan de verkregen kennis vervolgens marktconform verkopen aan de 
deelnemende organisaties, waarbij de eerder betaalde bijdrage aan de onderzoekorganisatie van de 
marktprijs afgetrokken mag worden. Deze afspraken moeten in de samenwerkingsovereenkomst 
worden opgenomen.

Formulieren voor aanvraag
U dient uw projectvoorstel uit te werken via het Model projectplan Urban Energy PPS-toeslag 2221

Begroting PPS-toeslag TKI22 . Daarbij gelden specifieke aandachtspunten:

1. In het modelprojectplan wordt een maximum
is dat u scherp aangeeft welk resultaat u beoogt en wat u daarvoor precies gaat doen.

2. De begrotingsspreadsheet wordt ook gebruikt voor andere regelingen. 

3. Geef duidelijk aan waarom u uw onderzoeksactiviteiten categoriseert als FO/IO/EO. Maak hierbij 
gebruik van de definities zoals te vinden op de website van RVO (https://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/definities/definities-pps-toeslag-onderzoek-en-
innovatie).
Indien u van mening bent dat de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksorganisatie als niet-
economische activiteit wordt aangemerkt, dient u dit specifiek toe te lichten.


