Webinar
Wat wordt er georganiseerd voor de matchmaking van deelnemers aan het Nationaal Groeifonds?
Matchmaking en netwerken is in ieder geval mogelijk tijdens het fysieke evenement op 28
september 2022.
Kan ik de webinars van 20 en 30 juni 2022 terugzien?
U kunt de webinars terugkijken op de website van het Nationaal Groeifonds.

Quickscan
Vanaf en tot welke datum kan de quickscan ingevuld worden?
U kunt de quickscan al invullen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). De quickscan is geopend tot halverwege september 2022. U hoeft niet te
letten op het kopje 'Tijdelijk gesloten voor aanvragen'. Dat gaat niet over de quickscan maar
de latere subsidieaanvraag. De subsidieregeling wordt pas per 1 januari 2023 (0:00 uur)
opengesteld. De openstelling voor ronde 3 loopt tot 3 februari 2022, 17:00 uur.
Binnen hoeveel tijd ontvang ik reactie op mijn quickscan?
Wij proberen u een reactie te geven binnen 2 tot 4 weken nadat wij de quickscan ontvangen.
De reactie wordt gegeven in een persoonlijk contact.
Waar vind ik het format van de quickscan?
De quickscan is een digitaal formulier en kunt u hier vinden op de website van Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO). Wilt u ter voorbereiding eerst de vragen van de
quickscan inzien? Dan vindt u deze als pdf-document op de website van RVO. Let op: er is
een beperkte invulruimte. Zorg dus dat u kernachtig de vragen beantwoordt.

Kan ik naast de quickscan ook een afspraak maken met een adviseur om het proces en mijn voorstel te
bespreken?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Maar de beoordeling van een quickscan wordt altijd
afgesloten met een persoonlijk contact. Op dat moment heeft u de gelegenheid om ook
vragen te stellen.
In verband met vertrouwelijkheid van de gegevens: in hoeverre gebruiken jullie de quickscangegevens om
sterkere samenwerkingsverbanden (consortia) te vormen?
Als wij zien dat het verstandig zou zijn om projecten samen te voegen en dus een
consortium (samenwerkingsverband) te vormen, dan brengen we die suggestie op bij de
betreffende partijen. Dit doen wij dus alleen met toestemming van de indieners. Gelet op de
omvang van Nationaal Groeifondsvoorstellen, juichen we samenwerking toe. Zeker als we
van verschillende partijen gelijke óf op elkaar aansluitende plannen ontvangen.
Komt er net als in de 2e ronde de mogelijkheid om voor in te dienen? En is hierin onderscheid tussen de
departementale- en subsidieroute?
Er komt geen mogelijkheid tot voorindienen in de 3e ronde. In de 3e ronde loopt zowel de
departementale- als de subsidieroute. Wel heeft u de mogelijkheid om een quickscan uit te

laten voeren door de adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook vindt 28
september 2022 een fysiek event plaats voor verdere toelichting over hoe u uw aanvraag
indient en wat u daarvoor allemaal nodig hebt. Ook heeft u tijdens het evenement de
mogelijkheid om vragen te stellen en te netwerken met ander indienende partijen.
ls er een formulier of format beschikbaar voor de quickscan?
De quickscan is een digitaal formulier en kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Het invulveld per vraag bevat maximaal 950 tekens. Wilt u
ter voorbereiding eerst de vragen van de quickscan inzien? Dan vindt u deze als pdfdocument op de website van RVO. Tip: met een zo feitelijk mogelijke invulling per vraag
maakt u goede feedback van onze adviseurs mogelijk.

algemeen
Wat is het totaal beschikbare bedrag voor ronde 3 van het Nationaal Groeifonds?
Per jaar is ongeveer € 4 miljard beschikbaar, waarvan € 2 miljard voor de subsidieregeling.
Er is dus ook ongeveer € 2 miljard beschikbaar voor de departementale route.
Wat is het totale subsidiebudget voor de 3e ronde?
Per jaar is ongeveer € 4 miljard beschikbaar, waarvan ongeveer € 2 miljard voor de
subsidieregeling. In deze ronde is ook ongeveer € 2 miljard beschikbaar voor de
departementale route.

Hoe wordt de versnippering van Nationaal Groeifondsmiddelen voorkomen met alle projecten die worden
ingediend?
De adviescommissie probeert zodanig te adviseren dat de beste voorstellen in aanmerking
komen maar ook dat er een samenhangende portefeuille/samenhangend geheel met
projecten ontstaat. Dit gebeurt voor de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek,
ontwikkeling en innovatie. Gelet op de doelstelling van het Nationaal Groeifonds geeft dit een
grotere kans op blijvende positieve effecten.
Welk bedrag is er nog over na ronde 1 en 2 van het Nationaal Groeifonds?
Voor ronde 3, 4 en 5 van het Nationaal Groeifonds is ongeveer nog € 12 miljard over (van de
totale € 20 miljard).
Waar vind ik de criteria en achtergronden van de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds?
Al deze informatie vindt u op de website van het Nationaal Groeifonds:
•
•
•
•

Criteria: www.nationaalgroeifonds.nl/over-de-commissie/wat-zijn-de-criteria;
Achtergronden: www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-groeifonds;
Stappen in uw aanvraag: www.nationaalgroeifonds.nl/indienen-ronde-3;
Terreinen en thema's: www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaalgroeifonds/terreinen-en-themas.

Proces/voorstel
Voor sommige aanvragen is er ook betrokkenheid van NWO of ZonMw voor een gedeeltelijke
budgetverdeling. Hoe werkt dat?

Als er nog geen concreet consortium is en er via de departementale route wordt ingediend,
dan kunnen Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) of de
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) een deel van
de uitvoering voor hun rekening nemen. Het kenmerk van de departementale ronde is de
actieve rol voor de Rijksoverheid. Daar sluit de betrokkenheid van NWO en ZonMw op aan.
Kun je een voorstel op 1 januari 2023 indienen en daarna toch nog (meerdere malen) wijzigen voordat de
ronde sluit op 3 februari 2023?
Het is mogelijk om te wijzigen en dus opvolgende (betere) versies van uw voorstel in te
dienen zolang de mogelijkheid tot indienen niet gesloten is. Het inhoudelijk behandelen start
pas na sluiting van de subsidieregeling/tender op 3 februari 2023 om 17:00 uur. tussen 1
januari en 3 februari 2023 volgt er géén feedback op ingediende aanvragen. Als Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) toevallig een formeel gebrek signaleert in uw
ingediende aanvraag, hoort de indiener dat zo snel mogelijk van ons zodat herstel vóór de
sluitingsdatum mogelijk is. Na de sluitingsdatum is geen herstel meer mogelijk. Er is geen
garantie dat RVO aanvragen voor sluiting controleert. Het advies is dus ook om tijdig in te
dienen en na het indienen ook alle ingediende stukken tijdig en zorgvuldig te controleren.
Is de openings- en sluitingsdatum hetzelfde voor de subsidieroute en departmentale route?
Ja, deze is voor beide routes gelijk. De subsidieroute en departementale route openen op 1
januari 2023 0:00 uur en sluiten op 3 februari 2023 om 17:00 uur.
Kan ik mijn voorstel indienen via de departementale route?
Nee, dit kan niet. U kunt alleen indienen via de standaardroute, namelijk de subsidieroute.
Alleen de departementen zelf kunnen indienen via de departementale route.
Wat als ik de departementale route zonder succes heb gevolgd, kan ik dan nu alsnog de subsidieroute
volgen?
Ja, dat is mogelijk maar omdat de 2 routes parallel lopen kan het zijn dat u pas in een
opvolgend jaar kunt indienen.
Wat is de verwachte planning voor de komende rondes? Kan ik ieder jaar in januari indienen?
Dat is nu nog onbekend. Wel is bekend dat er jaarlijks tot en met 2025 een ronde is.
Wanneer kies je voor de subsidieroute en wanneer voor de departementale route?
U kunt niet kiezen. U kunt alleen indienen via de standaardroute, namelijk de subsidieroute.
Alleen de departementen zelf kunnen indienen via de departementale route. De subsidieroute
is voor concrete projecten met een duidelijk consortium. De departementale route is voor
programma's waarbij een belangrijke (actieve) rol voor het indienende departement is
weggelegd.
In hoeverre is het zeker dat er nog een 4e ronde komt?
Het is zeker dat er nog een 4e ronde van het Nationaal Groeifonds komt.
Wanneer wordt de subsidieregeling in de staatscourant gepubliceerd?
Dat is inmiddels gebeurd: Staatscourant 2022, 18250 | Overheid.nl > Officiële
bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) .
Staan de voorstellen van ronde 1 en 2 online?
De samenvatting van de voorstellen staan op de website van het Nationaal Groeifonds:
- Voorstellen 1e ronde;

- Voorstellen 2e ronde.
Komt er een format voor het projectplan, dat moet worden opgesteld?
Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de handleiding
voor indiening van het voorstel. Hierin staat beschreven wat er verwacht wordt van een
indiener.
Begrijp ik het goed dat ik een voorstel meer dan een keer kan indienen?
Het staat afgewezen voorstellen vrij om nogmaals in te dienen.
RVO heeft een grotere rol gekregen deze ronde, in hoeverre voorzien jullie dat dit het opzetten van een
governance structuur binnen het voorstel minder nodig maakt? Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat RVO
deze rol overneemt aan de hand van een gedetailleerd projectplan?
Dit is niet het geval. Een goede governance/projectorganisatie is altijd belangrijk. RVO neemt
dat niet over. RVO is geen partij in de uitvoering van voorstellen, maar is de
subsidieverstrekker.
Hoe werkt de departementale route deze keer precies? Is daar een algemeen beeld van en hoe verhoudt
de departementale route zich met subsidieroute?
Dit is min of meer vergelijkbaar. Vul vooral de quickscan in, die wordt ook naar
departementen gestuurd (als u daarmee instemt).
Is het te verwachten dat kleinere voorstellen ook evenredig minder werk met zich mee brengen (en minder
pagina's)
Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de handleiding
voor het indienen van het voorstel. Hierin staat beschreven wat er verwacht wordt van u als
indiener. In algemene zin is er niets te zeggen over een verhouding tussen inspanning voor
een voorstel en de omvang daarvan. Dat verschilt per voorstel.
Is het mogelijk om bij de digitale aanvraag een businessplan toe te voegen met daarin alle bijlagen zoals
samenwerkingsverbanden?
Ja, er vindt een digitale indiening plaats bij RVO. Daarbij kunt u bijlagen toevoegen. Op de
website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u de handleiding waarin
met beschrijving welke informatie wordt verwacht en welke bijlagen moeten worden
meegezonden.
Kan een voorstel ook beide pijlers van het Nationaal Groeifonds omvatten?
Ja, dit is in principe mogelijk.
Kunnen gehonoreerde aanvragen uit ronde 1 en 2 ook een aanvullende aanvraag indienen waarin nieuwe
of aanvullende activiteiten worden ingebracht?
Hier zijn geen blokkades voor bij departementale voorstellen. Dit moet wel afgestemd
worden met het verantwoordelijke departement. De commissie beoordeelt het wel op de
individuele kwaliteit van het aanvullende voorstel.
Mogen overheden zoals provincies of departementen deelnemen aan een voorstel?
Ja, dat is mogelijk.
In welke rol zou een gemeente deel kunnen nemen. Zaten er in de vorige rondes gemeenten en zo ja in
welke hoedanigheid.
Ja gemeenten kunnen in verschillende rollen deelnemen in een voorstel. Bijvoorbeeld als
uitvoerder van activiteiten.
Wordt rekening gehouden met de landelijke spreiding van projecten en waar deze uiteindelijk landen?
De commissie neemt dit mee in haar overwegingen. Het Nationaal Groeifonds streeft naar
een redelijke regionale spreiding.
Wordt er nog rekening gehouden met de vorige hoofdcategorie Infrastructuur?
Nee, infrastructuur is vanaf de 3e ronde geen onderdeel meer van het Nationaal Groeifonds.
Valt passend onderwijs voor mbo-studenten ook onder het terrein Kennisontwikkeling? De problematiek
van jongeren is zeer toegenomen en mbo-instellingen kunnen de vraag niet aan en hebben hier bredere
steun en oplossingen in nodig. Werkt dit samen met jeugdzorg, mbo instellingen en MBO-raad?

Passend onderwijs voor mbo-studenten wordt niet uitgesloten binnen het Nationaal
Groeifonds. U kunt de quickscan gebruiken voor meer inzicht in de geschiktheid van uw
voorstel voor het Nationaal Groeifonds.
Staat de aanvraag ook open voor consortia uit Caribisch Nederland? Gelden daarvoor dezelfde minimale
omvang?
Ja, de aanvraag staat open voor Caribisch Nederland. Daarvoor gelden dezelfde
voorwaarden. U kunt mogelijk ook meedoen met voorstel uit 'Europees Nederland'.

Voorwaarden
Kunnen internationale partners in aanmerking komen voor een deel van de subsidie?
Dat is mogelijk. Let op: bij het indienen is een KvK-nummer vereist. Bij toekenning van
subsidie geldt de aanvullende voorwaarde van een vaste inrichting of dochteronderneming in
Nederland voor buitenlandse subsidieontvangers.
Zijn er belemmeringen voor het includeren voor bepaalde partners (zoals bij Horizon Europe) uit landen
zoals Zwitserland, Engeland of Noorwegen?
In principe zijn er geen belemmeringen. Voor subsidieaanvragers uit het buitenland geldt wel
een aantal extra vereisten.
Gaat het hier altijd over materiele of fysieke innovaties? Bij preventie is het voor te stellen dat het juist gaat
om proces-, gedragsinnovaties en/of governance-innovatie.
Dat klopt, ook dat is mogelijk binnen het Nationaal Groeifonds.
Hoe lang mag een project duren?
De uitvoering van een project mag maximaal 15 jaar duren.
Subsidie voor energie-infrastructuur, is dat ook onderdeel van het Nationaal Groeifonds?
Nee, dat valt niet onder het Nationaal Groeifonds.
Wat is de subsidiepercentage voor kleine ondernemers?
Dit percentage is vastgelegd in de subsidieregeling en varieert per activiteit.
Wordt ook het bouwen van nieuwe gebouwen als deel van een aanvraag ondersteund door de Nationaal
Groeifonds?
Dit is niet bij voorbaat uitgesloten, maar afhankelijk van de context. Onder meer moet het
wel direct met innovatie te maken hebben.
Waar kan ik de thema’s en challenges terugvinden?
Deze kunt u vinden op de website van het Nationaal Groeifonds.
Economische groei, maatschappelijke baten, gaat ook zeker bij preventie om besparing van
maatschappelijke kosten. Hoe wordt hier bij de beoordeling naar gekeken?
De adviescommissie kijkt naar de maatschappelijke effecten en ook naar besparing van
maatschappelijke kosten.
Is er verschil in aan te vragen bedragen (maximum) tussen departementale route en subsidieaanvraag?
Nee, er is geen verschil.
Zijn de financiële voorwaarden (subsidiepercentages) al bekend waaronder bedrijven en kennisinstellingen
kunnen deelnemen aan Nationaal Groeifondsprojecten?
De subsidieregeling is inmiddels bekend gemaakt: Staatscourant 2022, 18250 | Overheid.nl
> Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) .
Indien een voorstel ingediend wordt door kennisinstellingen, moet er 50% in kind/cash meebetaald worden
door bedrijven?
Nee, er is geen sprake van een verplichte bijdrage van bedrijven. Betrokkenheid van
bedrijven draagt over het algemeen wel bij aan de waardering van een voorstel omdat het
bij het Nationaal Groeifonds gaat om duurzaam verdienvermogen voor Nederland op langere
termijn.
Geldt het minimumbedrag van € 30 miljoen voor een project, voor de departementale route of ook voor
aanvragen in het kader van de subsidieregeling?
Ja, dit geldt voor zowel voor departementaal als voor de subsidieregeling.

Staat het Nationaal Groeifonds open voor een substantiële investering in bijvoorbeeld een grootschalig
industrieel proces voor een nieuwe energiedrager?
Als het maar echt om innovatie gaat. Dus geen investering in een 'regulier' proces. Daar zijn
bestaande regelingen als de SDE voor.

Beoordelingscriteria
Zijn er bepaalde thema’s waarbij internationale samenwerking extra wordt gestimuleerd? Wordt er eerst
gekeken naar Europese samenwerking?
Nee er zijn geen thema's waar dit extra wordt gestimuleerd. Wel ligt het voor de hand om
eerst naar mogelijke Europese samenwerkingen te kijken (ten opzichte van samenwerkingen
buiten Europa).
Is er ergens een overzicht van initiatieven die zijn afgewezen om daar inzichten uit te halen? En daarmee
te weten welke initiatieven het niet hebben gehaald?
In het rapport van ronde 1 en ronde 2 op de website van het Nationaal Groeifonds staan ook
de afgewezen aanvragen. U vindt deze adviesrapporten op de website nationaalgroeifonds.nl.
Maak je meer kans op honorering als je steun hebt van een departement?
Nee, u maakt niet meer kans op honorering.
Waar staat TRL voor?
Technical Readiness Level: dit geeft de mate van ontwikkeling binnen een technisch
ontwikkelingsproject aan.
Er zijn 8 thema's genoemd (met 4 subthema's), maar er is ook gezegd dat aansluiting niet echt nodig is.
Hebben deze thema's een rol in de beoordeling? Of hebben voorstellen die aansluiten voorkeur en krijgen
die meer punten op bepaalde onderdelen?
Elk voorstel wordt beoordeeld op wat het werkelijk waard is. U krijgt niet meer punten. De
thema’s en subthema’s zijn bedoeld om het indienen van voorstellen uit die hoek te
bevorderen. Dit sluit aan op de wenselijkheid van een evenwichtig portfolio van Nationaal
Groeifonds-projecten.
Er stond onder 4 uitdagingen het woord preventie, wat wordt daarmee bedoeld?
Binnen het thema Gezondheid en Zorg ziet de adviescommissie op dit moment weinig
voorstellen die gericht zijn op preventie van zorg. Daarbij richt de commissie zich vooral op
voorstellen voor een toename van arbeidsproductiviteit en/of vermindering van
ziekteverzuim.
Wat wordt verstaan onder de juridische uitvoerbaarheid welke onder toetsingscriteria staat?
Er mogen geen juridische blokkades zijn om het project uit te kunnen voeren en het project
moet binnen de Europese staatsteunregels te financieren zijn.
Welke voorstellen zijn er om effectiviteit van ecosysteem te verbeteren? Zoals het vergroten van de
executiekracht en realisatiekracht,
Voorbeelden van toegekende Nationaal Groeifondsvoorstellen vindt u op de website van het
Nationaal Groeifonds.
Wat zijn de toegestane tarieven (integrale kostprijs, bruto salaris, handreiking overheidstarieven)?
Bij subsidieverlening wordt uitgegaan van de kosten definities van artikel 11, eerste lid,
onderdelen a, b of c, van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Kortweg gaat
het daarbij voor de eigen kosten om een integraal kostentarief (IKS) of loonkosten met een
opslag of een forfaitair tarief. Daarnaast geldt voor ieder van die 3 berekeningsmethoden dat
aanvullende kosten van derden subsidiabel zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de
website van RVO over subsidiespelregels.
Worden de departementale projecten en de subsidieprojecten in dezelfde ranking geplaatst zoals voor
subsidie projecten beschreven? Dus zijn ze op die manier met elkaar in concurrentie?
De verschillende voorstellen worden gelijktijdig door de adviescommissie beoordeeld. De
verdeling van het beschikbaar budget vindt wel apart plaats.
Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vindt voor het grootste deel op de werkvloer plaats (en daar moet nog heel
veel verbeteren). Hoe komt het dat de middelen tot nu toe vooral naar onderwijspartijen gaan?
De LLO Katalysator richt zich meer op onderwijspartijen. Er zijn andere voorstellen binnen de
terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, innovatie en Ontwikkeling waar human capital
binnen het bedrijfsleven een onderdeel van vormt. De adviescommissie stimuleert om
voorstellen in te dienen die impact hebben op de werkvloer

Er werd genoemd dat er focus aangebracht moet worden, ons initiatief gaat om een integrale
samenwerking ‘loopbrug van baan naar baan’. Hoe zit dat daarmee? Is daar in de 3 e ronde ruimte voor?
Voor deze vraag is meer informatie nodig. Met de quickscan krijgt u meer informatie over de
geschiktheid van uw voorstel voor het Nationaal Groeifonds. Meer informatie over de
quickscan kunt u vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

