
Voorwaarden deelname in TKI Urban Energy Netwerk

Inleiding en overwegingen:
• Het ministerie van EZ, in het kader van het Topsectorenbeleid via de inrichting van Topconsortia Kennis 

en Innovatie (TKI’s) beoogt de innovatiecapaciteit van de Nederlandse kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven te stimuleren;

• De Topsector Energie heeft de TKI aangewezen als de partij die het innovatieproces op het gebied van 
energiebesparing, duurzame energieopwekking en in het algemeen de energietransitie in de gebouwde 
omgeving mede zal vormgeven en op wiens geleide de innovatiegelden voor deze sector zullen worden 
ingezet;

• De energietransitie in de gebouwde omgeving zal de komende tijd, naar verwachting, een aanzienlijke 
versnelling te zien geven. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen gewenst die bijdragen aan deze 
transitie zoals decentrale duurzame-energieopwekking, slimme infrastructuur, ICT en energiediensten, 
energiebesparing en in bredere zin alle integrale oplossingen die bijdragen aan deze energietransitie. 

• De TKI zal via het periodiek geactualiseerde Innovatiecontract en de jaarlijkse update van de 
programmering ten behoeve van de (tender)regelingen de prioriteiten voorstellen die vervolgens door de 
Nederlandse overheid de basis vormen voor het financieel gefaciliteerde innovatiebeleid op het gebied 
van energie in de gebouwde omgeving;

• De Deelnemers van het TKI Urban Energy Netwerk worden actief betrokken bij het innovatieproces 
rondom thema’s en onderwerpen zoals die worden geprioriteerd binnen de TKI.

Ontwikkeling van het Innovatieprogramma
De Deelnemer zal via consultatie en actieve inbreng betrokken worden bij de periodieke actualisering van het 
Innovatiecontract, dat de basis vormt voor de besteding van de innovatiegelden. 

• De Deelnemer wordt uitgenodigd deel te nemen aan periodieke bijeenkomsten waarop dit onderwerp 
aan de orde zal komen en waar de deelnemers worden geconsulteerd. 

• De TKI zal de Deelnemer actief betrekken bij de programma-ontwikkeling en de Deelnemer regelmatig 
informeren over de resultaten van de verschillende innovatieprojecten die vanuit de TKI mede worden 
geïnitieerd;

• TKI en Deelnemers gezamenlijk willen daartoe samen werken om daardoor een actieve bijdrage te 
leveren aan dit innovatieproces en versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving

Het bestuur van de TKI blijft evenwel volledig verantwoordelijk en bevoegd om, mede met in achtnemen van de 
consultatie en passend binnen haar door de overheid aangegeven taakstelling, naar eigen inzicht te handelen.

Deelname aan Innovatieprojecten 
De Deelnemer kan direct, of indirect via consortia, deel uitmaken van de projecten waarvoor via de TKI 
overheidsgelden worden ingezet voor innovatie. Deelname aan het TKI Netwerk vormt een belangrijke 
meerwaarde voor de Deelnemer en de TKI. Voor de duidelijkheid: een dergelijke deelname aan het TKI Urban 
Energy Netwerk schept evenwel geen recht op project goedkeuring, aangezien de beoordeling van projecten 
binnen tenderregelingen is opgedragen aan een externe beoordelingscommissie.

Matchmaking via Ecosysteem
De TKI zal activiteiten voor deelnemers organiseren om te bevorderen dat partijen die baat hebben bij het 
samenwerken aan innovaties, bijvoorbeeld in projecten die financieel via TKI-overheidsgelden worden 
ondersteund, elkaar eenvoudig vinden. Daartoe worden aparte deelnemer bijeenkomsten georganiseerd. 

Valorisatie
De resultaten uit de verschillende TKI-projecten zullen, onder uitdrukkelijk voorbehoud van specifieke intellectuele 
eigendoms- en aanverwante rechten zoals toebedeeld door de overeenkomsten die die projecten beheersen, in 
beginsel ter kennis worden gebracht aan de Deelnemers voor verdere benutting. De TKI beoogt daarmee een 
versnelling van de valorisatie van project resultaten. De TKI zet daarvoor ook andere instrumenten zoals 
deelname in Green deals, verspreiding van nieuwsbrieven, presentaties tijdens symposia en congressen etc. 
Binnen het TKI Urban Energy Netwerk wordt meer directe kennis, ervaring en expertise gedeeld onder de 
deelnemers.

pagina 1/2



Internationaal
Via het boven bedoelde ecosysteem zal ook de connectie gemaakt worden met internationale ontwikkelingen, in 
het bijzonder binnen de EU en IEA en worden de deelnemers jaarlijks op de hoogte gehouden van de meest 
relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Inbreng van de Deelnemers
Van de Deelnemers wordt verwacht dat ze een actieve inbreng leveren in het innovatieproces. Deze inbreng zal 
bestaan uit:

• Het zo open als redelijkerwijs mogelijk met andere partijen van gedachten te wisselen over benodigde 
(pre competitieve) innovaties, voor zover deze geen inbreuk maken op IP-rechten;

• Het streven naar deelname in consortia met het doel om op deelgebieden specifieke innovatieprojecten 
te realiseren;

• Daar waar het specifieke (niet onder IP restricties vallende) kennis en resultaten betreft, deze te delen 
binnen het TKI Urban Energy Netwerk;

• Meedenken over de belangrijke innovatiethema’s voor een goede energietransitie in de gebouwde 
omgeving;

• Alvorens te publiceren over specifiek in het TKI besproken materie, zal de betrokken deelnemer deze 
publicatie voorleggen en bespreken met de betreffende Programmadirecteur van het TKI en eventueel 
andere bij het onderwerp betrokken Deelnemers;

• Penvoerders van de door de TKI (via RVO) gehonoreerde projecten stellen de 
samenwerkingsovereenkomst en de subsidiebeschikking beschikbaar aan de TKI zodra deze zijn 
afgesloten. Op basis hiervan zal de TKI eventuele TKI-toeslag aanvragen en zal de TKI bij kunnen 
dragen aan wenselijke kennisverspreiding en valorisatie activiteiten;  

• Het verzorgen van beknopte tussentijdse voortgangrapportages en inhoudelijke eindrapportages van 
TKI-projecten, zoals aangegeven in de subsidievoorwaarden.

Deelname in het TKI Urban Energy Netwerk
De deelnemersbijdrage in de kosten van het TKI Netwerk wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2017 is dit € 350,- per 
jaar exclusief BTW (of een gedeelte daarvan, naar boven afgerond per kwartaal van deelname). Eventuele 
verandering in de Deelnemersvergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en uiterlijk 15 september voor het 
jaar van ingang aan de Deelnemers gecommuniceerd. Betaling van de deelnemersbijdrage uiterlijk binnen 2 
maanden na ontvangst van de betreffende factuur.

Opzegging 
Opzegging van de Deelnemer dient te gebeuren voor 1 oktober van enig kalenderjaar en gaat in op 1 januari 
volgend op dat jaar. Bijkomende bepaling is dat deelnemers aan, via de TKI medegefinancierde en/of via de 
regeling gesubsidieerde, projecten pas kunnen opzeggen nadat het project formeel beëindigd is. Opzegging dient 
schriftelijk te geschieden. 

Looptijd
Deelnemerschap gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en wordt aangegaan 
voor onbepaalde tijd tenzij de Deelnemer opzegt.
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