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2020: naar missiegerichte aanpak

• Klimaatakkoord

• CO2 reductie t.o.v. 1990
- 49% in 2030

- 95% in 2050

• Vijf missies voor 2050, met tussendoelen voor 2030:
A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050

B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050

C. Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en 
producten in 2050

D. Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen 
in 2050

E. In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
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Van klimaatakkoord naar MMIP’s

• Afgeleid van de klimaatakkoord-missies:
Welke kennis- en innovatie is nodig om deze missies te realiseren?

• ….. en uitgewerkt in 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatie 
Programma’s (MMIP’s)





Missie hernieuwbare elektriciteit op land 



Positionering

Discovery

(TRL 1-3)

Demonstration

(TRL 7-8)

Development

(TRL 4-6)

Deployment

(TRL 9)

NWO-

regelingen

MIT

MOOI 

10 miljoen

Fiscaal: WBSO, RDA, 

innovatiebox

I-krediet

BBMKB, GO, groeifaciliteit, 

DVI

SDE+, VEKI

Fiscaal: EIA, 

MIA/VAMIL

DEI+  (86 miljoen)
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Ondersteuningsmogelijkheden

Hernieuwbare 

energie 50 miljoen



• DEI-regeling

• Subsidie Hernieuwbare Energie



NIEUW!!   MOOI regeling

(Missiegedreven onderzoek, ontwikkeling en innovatie



De subsidieregeling MOOI,
missie Hernieuwbare Elektriciteit op land



Missie MMIP 2

in 2030 jaarlijks minimaal 35 TWh aan grootschalige 
elektriciteitsproductiesystemen die gebruik maken van duurzame 
bronnen op land, hoofdzakelijk windenergie en zonnestroom 
(gedefinieerd als >15 kWp). 
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Duurzame elektriciteitsmix 2030 

wind op zee E op land E op land <15kW
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85

percentage duurzame 
Elektriciteit 2018

70

30

percentage duurzame 
elektriciteit 2030



Budgetten

Thema Budget

Wind op Zee € 10,1 miljoen

Hernieuwbaar op land € 10,9 miljoen

Gebouwde omgeving € 27 miljoen

Industrie € 17 miljoen



Doelstelling MOOI Hernieuwbare 
elektriciteitsproductie op land

Het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen 
(>15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in 
Nederland. Deze innovaties dienen uiterlijk in 2025 tegen zo laag 
mogelijk maatschappelijke kosten hun eerste toepassing te hebben en 
dienen tevens bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke integratie in 
het energiesysteem én in de omgeving



Doelstelling Hernieuwbare 
elektriciteitsproductie op land

Het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen 
(>15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in 
Nederland. Deze innovaties dienen uiterlijk in 2025 tegen zo laag 
mogelijk maatschappelijke kosten hun eerste toepassing te hebben en 
dienen tevens bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke integratie in 
het energiesysteem én in de omgeving

(voormalige) landbouwgronden, 
binnenwateren, rail-, weg- en 

waterwegen (incl. geluidschermen), 
dijken, wallen en vuilstortplaatsen en 

grote daken en grote gevels

technische- en niet 
technische aspecten 

(participatie, scholing, 
kennisdeling, voorsorteren 

op marktintroductie

een operationele commerciële 
omgeving

implementeren van de innovatie 
binnen een gedeelte van een wind-

of zonnestroompark

transport van energie, opslag en 
conversie, digitalisering als het 

afstemmen van vraag en aanbod

geluid, zicht, ecologische aspecten 
en ruimtelijke inpassing

kostenreductie in de gehele 
waardeketen zodat de maatschappij 
een betaalbare oplossing kan worden 

geboden. Dit betreft zowel 
(gesocialiseerde) kosten van energie 

als de externe effecten



Voorwaarden (1)

• Samenwerkingsverband, minimaal 3 ondernemingen

• Subsidie voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en 
overige projectactiviteiten. 
- Geen FO (PPS toeslag, NWO), haalbaarheidsstudies, demo’s wel evt. prototype-

ontwikkeling

• Minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.

• Onderzoeksorganisaties: max. 65% van de subsidiabele kosten.

• Minimaal € 25.000 subsidie per deelnemer.

• Maximaal € 4 miljoen/MOOI-project. 

• Subsidie voor overige projectactiviteiten: 

- max. 5% van de totale subsidiabele kosten, en 

- niet meer dan € 350.000 per MOOI-project, en 

- niet meer dan € 200.000 per onderneming.



Voorwaarden (2)

• Voldoende vertrouwen in de technische haalbaarheid

• Voldoende vertrouwen in de economische haalbaarheid

• Voldoende vertrouwen in de financiering van het eigen aandeel in de 
projectkosten door de deelnemers

• Projectplan met mijlpalen en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch, Tijdgebonden) indicatoren om de voortgang te kunnen 
volgen.

• Looptijd max. 4 jaar

• Startdatum: na indiening en max. 6 maanden na verlening

• Partijen mogen in meer dan 1 aanvraag meedoen.
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Subsidiepercentages

* als het om niet-economische activiteiten gaat.

Activiteit Subsidiepercentage

Industrieel onderzoek (IO) 50% voor ondernemingen
80% voor onderzoeksorganisaties*

Experimentele ontwikkeling (EO) 25% voor ondernemingen
80% voor onderzoeksorganisaties*

Opslag voor kleine ondernemers op IO en EO + 20 procentpunten

Opslag voor middelgrote ondernemers op IO en EO + 10 procentpunten

Overige projectactiviteiten 50%
Geen opslagen van toepassing.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ7qzE4ITfAhVELFAKHSIlBZAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.quickanddirtytips.com/education/math/3-tips-for-calculating-percentages&psig=AOvVaw19mf1ZChCP_zqn6wGQNzSd&ust=1543964047521874


Rangschikkingscriteria

Criterium Score Weging

Bijdrage aan de doelstellingen van de subsidie 1 – 10 25%

Mate van vernieuwing 1 – 10 16,67%

Slaagkans in de Nederlandse markt en maatschappij 1 – 10 16,67%

Kwaliteit van het projectplan 1 – 10 16,67%

Kwaliteit van het samenwerkingsverband 1 – 10 25%

Extra punten voor kwaliteit samenwerkingsverband 

(voorafgaand aan de weging) o.b.v. % subsidiabele 

kosten door ondernemingen:

• > 40 % en ≤ 50 % van de subsidiabele kosten 

• > 50% van de subsidiabele kosten

+ 0,5

+ 1

Minimaal 6 punten/criterium



5. Kwaliteit samenwerkingsverband

• Ketensamenwerking (leverancier, ontwikkelaar, gebruiker)

• Mate van betrokkenheid directe belanghebbenden:

- probleemeigenaar

- partijen voor (lokaal) draagvlak

- eindgebruiker 

• Kennis en capaciteiten voor de inhoud 

• Kennis en capaciteiten voor management van het geheel

• Multidisciplinair

• Deelname MKB (incl. nieuwkomers/scale-ups)

• Partijen voor marktimplementatie van resultaten

• Slagvaardigheid (omvang en projectorganisatie)

WIE



Vooraan-
melding

Advies van 
adviescomm. 

MOOI

Eventueel 
samenvoegen/

versterken 

Definitief 
voorstel

Beoordeling 
op advies van 
adviescomm. 

MOOI

Beschikking/
start 

consortia

Evt. 
pitches

8 sept. 2020
17.00 uur

20 april 2020
17.00 uur

december 
2020

Proces en planning: 2-fasen tender



Aandachtspunten (1)

• Samenwerking
- Integrale projecten: branche, keten, cluster

- Indien Onderzoeksorganisatie: 
samenwerkingsovereenkomst vóór start project 
verplicht.

• Voortgang:
- Jaarlijkse openbare rapportage

- Uitbetaling voorschotten aan de hand van te 
behalen mijlpalen.



Aandachtspunten (2)

• Kennisverspreidingsplan

• Overige projectactiviteiten
- Ondernemingen: de-minimisverklaring

- Onderzoeksorganisaties:

> Niet-economische activiteiten: onderbouwen

> Economische activiteiten: de-minimisverklaring

> Vb. niet-economisch: kennisverspreiding, learning communities

> Vb. economisch: projectmanagement, evenementen 
organiseren



De Hernieuwbare Energie regeling



Soort projecten

1. Projecten die SDE+ technieken goedkoper maken

2. Industrieel en experimenteel onderzoek

3. Hernieuwbare energie-opties die niet in de SDE+ zitten en waarop 
door innovatie additionele productie haalbaar kan zijn. Dit betreft de 
opties zonnewarmte, kleinschalige (<15kWp) of niet aan het net 
gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en 
buitenluchtwarmte

Budget en openstelling

> Volgorde van binnenkomst

> Dicht als het budget op is of op 31 maart 2018. Budget per 10/2 nog 
8 miljoen Euro/50 miljoen. Hernieuwde openstelling verwacht op 1 
april 2020



DEI+, 
Pilot en demo 
regeling energie 
innovatie 2020

thema: hernieuwbare energie 
Ruimtelijke inpassing 
grootschalige 
elektriciteitsopwekking



Soort projecten

1. Pilot experimenten en demonstratieprojecten

2. Projecten op meerdere thema’s, waaronder ruimtelijke inpassing zon 
en wind in het landschap

Budget en openstelling

> Volgorde van binnenkomst

> Open van15 januari 2020, 9:00 uur tot en met 7 januari 2021, 17.00 
uur

> Budget 86 miljoen Euro!



Belangrijke informatie

• Bespreek uw project voor indiening!

• Informatie MOOI

• Informatie subsidie Hernieuwbare  energie

• Informatie DEI (pilot en demo)regeling

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/uw-projectidee-laten-toetsen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/hernieuwbare-energie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020


Vragen?


