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I : Het verleningsproces (R&Dtender,
DEI)

•

Optioneel: Projectidee laten toetsen door RVO/TKI WoZ

•

U dient in. (=aanvraagformulier+bijlagen). Default methodiek: eLoket

•

Niet compleet bij sluiting: GEEN hersteltermijn (was 2 werkdagen)

•

Onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en rankt aan de hand
van criteria in de regeling.

•

Gelijktijdig/hierna: financiële check (RVO)

•

Positief/negatief beschikken a.d. hand van ranking&budget

•

Bezwaartermijn na verzenden beschikking: 6 weken

II : Het indienen
•

overzicht van de regelingen? http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen
--> zoek op “topsector energie”
(= http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energieinnovatie)

•

Verplichte formulieren en bijlagen óók aldaar (= Aanmeldings- en
Machtigingsformulieren vd deelnemers; Projectplan; Begroting.

•

Bewijs stimulerend effect voor grote ondernemingen

•

U stelt projectplan op en verzamelt alle overige verplichte bijlagen

•

In projectplan ook: aantonen financieren eigen aandeel

•

Indienen: De nieuwe standaard: eLoket.

II : Het indienen.
Uitgelicht: het eLoket (a)

Algemeen
•

Norm: eLoket (2016: >>90% via eLoket )

•

Indienen = goed indienen
- waar mogelijk: formulieren worden automatisch gegenereerd (niet
ingevuld!)
- gedeeltelijke invulling mbv KVK-nummer
- indienen alleen mogelijk indien alles aanwezig, dus indienen =
compleet indienen
- u edit hiermee min of meer direct op de RVOservers waar de
bestanden bewaard worden. Functionaliteit breidt constant uit.

II : Het indienen.
Uitgelicht: het eLoket (a)

Hoe indienen?
•

eHerkenningsnummer aanschaffen. Verschillende aanbieders, kost
~25€ en kost tijd. Beveiligingsniveau 1 (=light) volstaat.

•

Invullen, stappen doorlopen, (kwalificerende) vragen beantwoorden,
tussentijds opslaan mogelijk, verzenden. Bijlages max 10 MB per
bijlage

•

Alleen vóór tendersluiting is “aanpassing na verzenden” mogelijk

•

Begin op tijd !! Wees 24 uur van te voren klaar.

III : Het projectplan
Aard van de regeling/doel van de tenders:
Kostprijsreductie/toename NL-werkgelegenheid
•

…. middels het toepassen….

•

…. van innovatie

Dus niet
•

Alleen innovatie

•

Alleen toepassing

III : Het projectplan
•

Geen ellenlange verhalen, houd de rode draad voor ogen, schrijf
helder (‘schoonmoeder check’):

•

Dit is het probleem / dat gaan we zus of zo oplossen / dat levert deze
bijdrage aan kostprijsverlaging of extra economie (werkgelegenheid)
op/we doen dat met die en die / wij (=team) kunnen het hierom en
daarom goed en we doen het ook goed (PlaVaAanpak))/ op deze
manier hebben we gewaarborgd dat onze kennis of product niet op
de plank blijft liggen [beoordeling op vier criteria]

•

Voorkom herhalingen/dubbelingen = bron van fouten

•

Er is meer dan techniek alleen

IV : Financieel
•

Toon financieren eigen aandeel goed aan (in projectplan of aparte
bijlage). Hier kan op worden afgewezen!

•

Uurtarieven: Integrale Kostprijs Systematiek (IKS) gebruiken? Alleen
indien deze reeds door RVO is goedgekeurd. (alternatieven:
Loonkosten+50% ; 60€/uur)

•

Afschrijven: bekijk dit. Apparaat aanschaffen voor de 3 jaar van de
duur van het project en het daarna dóórgebruiken (tot de default 5
jaar)= 60% vd kosten vh apparaat opvoeren. Toch 100% opvoeren?!
Geef het verhaal!

•

Demo: referentie kiezen en referentiekosten opvoeren. Voorbeeld:
Nieuwe hydraulische drive train: Opvoeren: kosten voor hydraulische
drive train incl eenmalige meerkosten. Aftrekken: kosten van een
vergelijkbare, klassieke drive train. Geen referentie mogelijk? Geef
het verhaal!

•

Derden: = winterschilder. Doet een klus maar heeft geen belang bij
de uitkomst? Wel belang? Dan deelnemer/mede-aanvrager.

IV : Financieel
•

Als bepaalde activiteiten in de tijd
veel meer tijd kosten dan andere
activiteiten, kies dan meteen voor
mijlpalenplan/mijlpalenbegroting.
Rapportage en bevoorschotting is
dan gekoppeld aan mijlpalen ipv
jaarlijks/lineair
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V : Miscellaneous
•

Alle informatie is vertrouwelijk, ook bij AdCies

•

Sluitingsmoment: 17.00 uur (was 17.00 uur, was 12.00 uur)

•

Een aanvraag is pas binnen bij ontvangst van de laatste bit op onze
servers. Risico van vertraging ligt bij de aanvrager.

•

Adagium: na sluiting geen additionele informatie meer mogelijk, wel
verduidelijkende (na verzoek. ).

•

Inhoudelijk vragen, ook eLoket 088-0424242 klantcontact@rvo.nl.

•

In geval van nood: email, fax, post, langsbrengen.

•

Streef naar indienen > 24 uur voor sluitingsmoment.

V : Miscellaneous
Groepsvrijstellingverordeningsverklaring (AGVV):
Grote bedrijven moeten ook aanleveren:
•

Een intern document dat de levensvatbaarheid van het gesteunde
project of de gesteunde activiteit onderzocht in een scenario mét en
een scenario zonder steun,

Stimulerende effect is/kan zijn:
- anders niet gedaan
- anders veel trager gedaan
- anders veel beperkter gedaan

VI: SDE+ toets (Hernieuwbare Energie
Regeling)
•

Geld uit deze tenders komt niet bij EZ maar bij Financiën vandaan.

•

Eis: Jeroen Dijsselbloem moet spekkoper zijn. Ofwel:

•

MinFin betaalt door tgv de kostprijsverlaging door (de uitrol van) uw
project in de toekomst minder SDE+, dan MinFin u nu voor uw
project aan subsidie gaat betaalt.
Te
plaatsen
vermogen
waar uw
Aantal
techniek
Komt in Besparing jaren dat
wordt
Productie
aanmerkin t.g.v. uw
SDE+
toegepast
per jaar Basisbedrag
g voor
project
wordt
Jaar
[MW] Vollasturen
[MWh]
[€/MWh]
SDE+? [€/MWh] ontvangen

2019

Totaal

700

4.000 2.800.000

60,00

ja

€ 0,10

Besparing
aan SDE+
uitgaven
door
overheid

15 € 4.200.000
€ 4.200.000

Waarop gaat het fout
Top 5
•

Irreëel hoge claim (soms: niet goed onderbouwd) /lage
daadwerkelijke kostprijsverlaging

•

Lage bijdrage aan NL industrie. (“niet maak” projecten zijn hierbij in
het nadeel)

•

Er zijn goedkope alternatieven

•

Er is geen probleem dat opgelost moet worden

•

Niet juiste partijen aanwezig. Meestal: ontbreken van industrie.
“Aanwezig” = financieel tientallen procenten

Vragen?
Andre.deboer@rvo.nl
088-6022446

