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STEM karakteristieken 

• Topsector Energie breed programma. 

• Kennisprogramma bedoelt om inzicht te genereren. 

• Energie-innovaties binnen Topsectoren beleid. 

• Niet technische activiteiten. 

• Accent op menselijk gedrag & acceptatie. 

• Vanaf het allereerste begin van de innovatie. 

• Versnellen energie transitie. 

• Efficienter en effectiever maken van innovaties. 
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Beoordelingscriteria 

Ingediende projecten worden bekeken op: 

 

• Bijdrage doelstellingen van het STEM programma. 

• Nieuwheid van het project. 

• Ruimte kennisverspreiding. 

• Kwaliteit van het project. 
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Proces rondom indiening 

• Leg uw projectidee voor, toetsing projectiedee via de 

RVO website. 

• Officieel indienen kan vanaf 1 april 2015. 

• Tender sluit op 18 juli 2015 om 17:00 uur. 

• Dien op tijd, compleet met de standaard 

aangeleverde formulieren via het e-loket in. 

• Daarna black box RVO. 

• Uiterlijk na 13 weken beslissing. 
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Financieel 

• Tenderbudget 1,5 miljoen Euro. 

• Maximale subsidie 450.000 Euro per project. 

• Fundamenteel onderzoek / industrieel onderzoek. 

• 50%, 60% of 80% subsidie. 
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Do’s & Don’ts 

• Dien op tijd in. Sluiting op18 juli, 17:00 uur (harde 

deadline). Dien eerder in! 

• Indienen via E-loket: zorg dat u op tijd een account 

hebt (certificaat). 

• De aanvraag moet compleet zijn! Geen pro forma. 

Niet complete aanvragen worden afgewezen!  

• Onderbouw eigen financiele bijdrage. 

• Lees en gebruik de informatie over deze regeling op 

de website van RVO. 
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Do’s & Don’ts 

• Wees duidelijk en helder in uw aanvraag! Niet telkens 

dezelfde teksten plakken. Geef onderbouwing waar 

mogelijk is. Schets de toegevoegde waarde van u 

project binnen het geheel. 

• Beantwoord de vraag achter de vraag. 

• Gebruik de mogelijkheid om uw idee vooraf te 

toetsen! 
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Succes! 
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Dank voor uw aandacht 

 

Vragen? 


