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Onze Klanten



Het financieringsproces
• Intake – Wie Wat Waar Hoeveel Wanneer
• Screening mogelijkheden
• 2-pager
• Consortium vorming
• Uitwerken project plan
• Tijdig indienen
• Aanvullende vragen
• Beschikking
• Uitvoering project
• Financieel Administratieve afronding project



Voorbeelden - Specifiek
Subsidies onderwijsinstellingen
Regeling Omschrijving Doelgroep Deadline Max. subsidiebedrag Subsidie %

SUVIS Spec. uitkering ventilatie in scholen Gemeenten - Afhankelijk van grootte schoolgebouw 30%
Gezonde School Subsidie watertappunten Alle gradaties 

onderwijs 30/11/2021
€2.000,- buiten-, €1.000,- binnenwaterpunt

75%

Gezonde School Stimuleringsregeling Gezonde Relaties 
& Seksualiteit

PO, SO, VO, 
MBO 15/11/2021

€5.000,- per schoollocatie
100%

Stimuleringsregelingen onderwijsinstellingen uit het verleden
Regeling Omschrijving Doelgroep Deadline Max. subsidiebedrag Subsidie %
EU-Schoolzuivel Gratis geleverde zuivel gedurende 20 

weken
PO en VO

-
Volledig vergoed t/m levering

100%

EU-Schoolfruit Gratis geleverde fruit en groente 
gedurende 20 weken

Primair 
onderwijs -

Volledig vergoed t/m levering
100%

Algemene duurzaamheidssubsidies
Regeling Omschrijving Doelgroep Deadline Max. subsidiebedrag Subsidie %

ISDE Warmtepomp, windturbine, 
zonneboiler en/of zonnepanelen

Alle gradaties 
onderwijs

31/12/2023

Warmtepomp: €500,-
Zonneboiler: < €2.500,- (afhankelijk van model)
Windturbine: €66,- per m2 rotoroppervlak
Zonnepanelen: €125 per KW tot. piekvermogen

-

EIA Energie-investeringsaftrek voor 
duurzame technieken

Alle gradaties 
onderwijs -

45,5% van de investeringskosten mag 
afgetrokken worden bij de belastingaangifte -



Succesverhalen
ATLAS

• ATLAS
• Initiatief van TU/e, TU/e Innovation Lab BV, Uitgekiend, 

Stichting Slimbouwen.
• Meest duurzame onderwijs gebouw ter wereld, met 

proeftuin voor innovatieve technologieën (PV cellen, Energie 
opslag, Intelligent Lighting en Internet of Things). 

• Wat hebben wij gedaan?
• Nauwe afstemming met subsidieverstrekker.

over haalbaarheid en budgethoogte.
• Aanvullende partners aangetrokken.
• Afgekeurde aanvraag opnieuw ontwikkeld tot no. 1. 



Succesverhalen
Bedrijfsgebouwen anno 2050

• Bedrijfsgebouwen anno 2050
• Initiatief van Different Doors, Gemeente Cranendonck, TU/e, 

CSB, NRGadvies, HoCoSto, Architectenburo Zijn. 
• Bedrijfsgebouw conform richtlijnen 2050, combinatie van 

duurzame technologieën (opwekking, opslag, toepassing), 
met 55% minder CO2-uitstoot tijdens de bouw, en 20% 
energieoverschot.

• Wat hebben wij gedaan?
• Aanvullende partners aangetrokken.
• Co-dev Technische oplossing.
• Co-dev Business case (terugverdientijd 6-9 jaar). 
• Winnend projectplan ontwikkeld. 



Succesverhalen
Innovation Space

• Innovation Space
• Initiatief van TU/e Innovation Space, Brainport Smart District, 

Omines, Technobroker, Studententeams Virtue en Casa
• Ontwikkeling van 21st Century skills (systeem denken, 

ondernemende houding, interdisciplinaire samenwerking, 
hand-on aanpak) binnen thema Smart Cities

• Wat hebben wij gedaan?
• Input Innovation Space opgehaald. 
• Aanvullende partners aangetrokken. 
• Co-dev van Smart Cities als thema. 
• Winnend projectplan geschreven. 



“The best way to predict the future, 
is to create it.”

Fränk de Jong
Frank.de.Jong@TF-Advies.nl

06-14825411
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Annex: Reguliere subsidies



Reguliere subsidies:
MRE Aanjaagproject

• Doel / Focus:
• Studies / verkenningen / pilots in samenwerkingsverband
• Ten gunste van economie van MRE-regio

• Max. subsidie(percentage):
• Max. €50k subsidie 
• Max. 50% subsidie

• Eisen / beperkingen:
• Hoofdaanvrager uit MRE-regio
• Min. 1 aanvullende partner uit Zuid-Oost Brabant

• Doorlooptijden / Planning
• Deadline 1 april en 1 oktober
• Uitslag binnen 12-16 weken
• Max. looptijd 2 jaar

HTCE AI Innovation Center
In opdracht van High Tech Campus Eindhoven 
hebben wij een aanvraag bij Metropool Regio 
Eindhoven begeleid. Deze aanvraag is in juni 

2021 gehonoreerd met een subsidie van 
€50.000. Ook helpen wij de projectpartners met 

de verdere verloop van het project en het 
aantrekken van vervolgfinanciering.



• Doel / Focus:
• Ontwikkelen prototype innovatieve producten / diensten
• Met impact op opgaven ‘Slim, Duurzaam en Gezond’

• Max. subsidie(percentage):
• Max. €50k subsidie
• Max. 35% subsidie

• Eisen / beperkingen:
• Aanvrager is Limburgs MKB 
• Aanvrager is actief in industrie / logistiek / agrofood / bouw / water / afval / energie

• Doorlooptijden / Planning
• Commissie vergadert 4x per jaar
• Uitslag binnen 1 week na vergadering
• Max. looptijd 2 jaar

Reguliere subsidies:
LIOF Innovatieproject

Innovatief Afsluitsysteem ten behoeven van 
isolatie van de zijwaartse garage deur.

Voor KEMO hebben wij de aanvraag bij LIOF 
begeleid. Deze aanvraag is in 2019 gehonoreerd 
met een subsidie van €70.000 [NB: destijds was 

het maximum subsidiebedrag hoger].



• Doel / Focus:
• Grensoverschrijdende samenwerkingen tussen MKB uit

Vlaanderen en Zuid-NL
• Gericht op CO2-reductie in de grensregio

• Max. subsidie(percentage):
• Max. €150k subsidie
• Max. 50% subsidie

• Eisen/beperkingen:
• Min. 1 MKB uit Zuid-NL en 1 MKB uit Vlaanderen
• Bedrijven passen binnen topclusters uit RIS3

• Doorlooptijden / Planning
• 2-3 openstellingen per jaar
• Uitslag binnen 16 weken na sluiting
• Max. looptijd 18 maanden

Reguliere subsidies:
Interreg Crossroads Sustainable Energy

Modulair Smart-Building Retrofit systeem
In opdracht van Microlab hebben wij dit 

project door de aanvraag begeleid. Het project 
is in 2021 gehonoreerd met een subsidie

van €150.000 



• Doel / Focus:
• Industrieel onderzoek / experimentele ontwikkeling binnen 

MKB uit Zuid-NL
• Innovatief product, productieproces of dienst 

• Max. subsidie(percentage):
• Max. €350k subsidie
• Max. 35% subsidie

• Eisen / beperkingen:
• Min. 50% van kosten door MKB uit Limburg / Brabant / Zeeland
• Min. 2 MKB uit topsectoren

• Doorlooptijden / Planning
• Deadline begin september
• Binnen 12 weken na deadline uitslag
• Max. looptijd 2 jaar

Reguliere subsidies:
MIT-Zuid R&D

Drogen van zouthoudende 
afvalwaterstromen d.m.v. restwarmte

In opdracht van Heat Power hebben wij het 
project begeleid en in 2019 is het 

gehonoreerd met een subsidie van € 200.000.



• Doel / Focus:
• Haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies 
• Focus op sluiting van industriële ketens, CO2-vrije industriële 

warmte, elektrificatie, etc.

• Max. subsidie(percentage):
• Max. €500k subsidie
• Max. 50-70% subsidie (afhankelijk van bedrijfsomvang)

• Eisen/beperkingen:
• Min. 1 onderneming die tevens eindgebruiker is
• Kosten derden max. 50% van begroting

• Doorlooptijden / Planning
• Deadline begin september
• Binnen 8 weken besluit
• Max. looptijd 1 jaar

Reguliere subsidies:
Topsectoren Energie (TSE) Industrie

Haalbaarheidsstudie Metal Power Keten
Project aanvraag in opdracht van Metalot 

door The Future begeleid en in 2020 
gehonoreerd met een subsidie van €170.000.



• Doel / Focus:
• Samenwerkingen tussen partijen uit Zuid-NL
• T.b.v. slimmer & groener Europa d.m.v. innovatiebevordering

• Max. subsidie(percentage):
• Max. €250k - €1,5M subsidie (afhankelijk van openstelling)
• Max. 25-40% subsidie (afhankelijk van openstelling)

• Eisen/beperkingen:
• Afhankelijk van openstelling
• Vaak focus op kennisdeling & -toepassing (m.n. MKB)

• Doorlooptijden / Planning
• Deadline verschilt per openstelling
• Binnen 2 maanden voorlopige uitslag, binnen 6 maanden definitief

Reguliere subsidies:
OP-ZUID

Living Lab Metal Power
In opdracht van Metalot hebben wij het 

project begeleid door de aanvraag van OP-
Zuid. Het project werd in 2019 gehonoreerd 

met een subsidie van € 1,5M


