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Is de subsidie stapelbaar met andere subsidies? 

Deze vraag is niet met  ja of nee te beantwoorden, maar moet per geval bekeken worden.  

Als het om experimentele ontwikkeling gaat is het in theorie in bepaalde situaties mogelijk om te 

stapelen, maar omdat ook rekening gehouden moet worden met staatssteun regels, blijkt dat het in 

de praktijk vaak toch niet mogelijk is.    

Of stapeling kan hangt ook af hoe de andere regeling eruit ziet en wat daarin opgenomen is over 

aanvullende subsidies.  

 

Welke rol kan een gemeente spelen in mogelijke projecten die voor subsidie in aanmerking 

komen?  

Een gemeente kan meedenken met het project, partijen met elkaar in contact brengen en het project 

op verschillende manieren faciliteren. Maar het is goed om te weten dat:  

- kosten en uren van gemeenten niet subsidiabel zijn en  
- het beschikbaar stellen van personeel, gebouwen of financiën door een gemeente wordt 

opgeteld bij de subsidie waardoor er mogelijk staatssteunproblemen kunnen ontstaan.  
 

 

Hoe kan het onderwijs in de projecten een bijdrage gaan leveren?. 

In veel aanvragen die zijn gehonoreerd is een onderwijsinstelling betrokken bij het project. Dat kan 

als kennispartner, als uitvoerder van een deel van het onderzoek,  als ontwikkelaar van een deel van 

de nieuwe techniek. Ook kunnen ze een rol spelen bij het verspreiden van de kennis die in de project 

is opgedaan.  

 

Kan de besluitvorming bij haalbaarheidsonderzoeken ook sneller dan 12 weken plaatvinden?  

Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Omdat we mede afhankelijk zijn van externe partijen 

hanteren we een vaste termijn van 12 weken. 

 

Wat is het verschil tussen een haalbaarheidsonderzoeken en een demonstratieproject? 

Met haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen 

en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de  

Zeeuwse sectoren. In de subsidieregeling wordt een haalbaarheidsonderzoek als volgt gedefinieerd: 

Haalbaarheidsonderzoek: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als 

doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van 



een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen 

nodig zijn om het project te kunnen  doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn (17.1.1f) 

Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe, als verbeterde producten, 

processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor toekomstig gebruik. Het kan 

gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. De volledige definitie uit 

de regeling luidt als volgt:  

Demonstratieproject: een project dat kwalificeert als experimentele ontwikkeling als bedoeld in 

artikel 2, onder 86, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening: het verwerven, combineren, 

vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere 

relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, 

procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele 

formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, procedés of diensten. 

Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie 

omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die 

representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere 

technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels 

vast staan .Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die 

noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het 

oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden. Onder experimentele ontwikkeling 

wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, 

fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen 

verbeteringen kunnen inhouden. (17.1.c) 

 

Wat is het verschil tussen een subsidieplafond en subsidiebedrag? 

Het subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een subsidieregeling gedurende 

een bepaalde openstellingsperiode. Het subsidiebedrag is het is maximale bedrag dat als subsidie 

aan één project kan worden toegekend.  

 
Kan een projectaanvraag ook onderdeel uitmaken van een groter project? 

Dat kan maar dan is het wel van belang dat het een op zichzelf staand onderdeel is van het project, 

en dat het onderdeel waar subsidie voor wordt aangevraagd, goed gescheiden wordt gehouden van 

de rest van het project. Voorkomen moet worden dat dezelfde kosten ten laste worden gebracht van 

verschillende subsidiegevers. Als hierdoor de staatssteungrens wordt overschreden is het niet 

mogelijk. 

 

Is de bouwsector toegestaan?  

De bouwsector behoort niet tot de zes economische clusters waar de subsidieregeling zich op richt.  

Echter binnen de sector Energie en Water is het K& I netwerk Circulair bouwen actief. Aanvragen op 

dit gebied  kunnen mogelijk wel in aanmerking komen voor subsidie als ze aan de overige criteria van 

de regeling voldoen.   

 


