
 

 

 

 

 
 
 

Fiches  
van  

Publieke financieringsbronnen 
IPO-project ‘Slim financieren’ 



 

 

Categorie (Europese) subsidies 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 

 

 Slimme, duurzame en inclusieve groei. 

 Regionale werkgelegenheid: creatie en behoud van 

banen door duurzame investeringen. 

 Regionale infrastructuur: aanleg en onderhoud van 

transport- en communicatienetwerken. 

 Regionaal midden- en kleinbedrijf (MKB): stimuleren van 

de opkomst en ontwikkeling van regionaal MKB door 

investeringen. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

Thema’s: 

 Investeringen in de economie van een regio. 

 Innovatie en onderzoek 

 Duurzaamheid 

 Sociale cohesie 

 Activiteiten: 1) Investeringen in infrastructuur, 2) 

Procesverbetering en 3) Communicatie, educatie en 

verbinden, 4) onderzoek en ontwikkeling 

Voorstel 2014-2020: minstens 80% budget naar onderzoek en 

innovatie, de overgang naar een koolstofarme economie en 

concurrrentiekracht in het MKB. 

 Gemeenten, provincies en overige decentrale 

overheden. 

 Non-profit organisaties en stichtingen. 

 MKB. 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 EU begroting: 

o 2007-2013: € 201 miljard. 

o 2014-2020 : € 336 miljard (voorstel). 

 NL begroting:   

o 2007-2013: € 830 miljoen. 

o 2014-2020: onbekend. 

 Projectbudgetten: variërend van € 10.000 – 50 miljoen. 

 Werkelijke kosten, inclusief investeringen en activa. 

 Max. 50% van totale subsidiabele projectkosten. 

 Regionale/nationale overheden kunnen aanvullende 

financiering beschikbaar te stellen waardoor het 

subsidiepercentage hoger wordt. 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidies die tweejaarlijks worden betaald op basis van 

rapportage over gerealiseerde kosten.  

 Toekomstige verordeningen: meer mogelijkheden leningen / 

garanties. Programmabeheerder kiest voor het gebruik van 

het instrument en de  voorwaarden.  

 Bijdrage aan programmadoelstellingen en aansluiting op 

thema’s en regionale specialisatie (Smart Specialisation) 

 Specifieke criteria per programma / thema 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Ministerie van EL&I en regionale programma-bureau’s: SNN, 

GO Oost, Kansen voor West en Stimulus 

 Verstrekker van de middelen: DG Regio, Structuurfondsen 

Veel voorbeelden op: http://www.europaomdehoek.nl  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/structuurfondsen/regionale-projecten
http://www.europaomdehoek.nl/


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

 Interreg A – Grensoverschrijdend: NL-BE, NL-DL,  Euregio 

Maas rijn,  2 Zeeën (grensregio’s). 

 Interreg B - Transnationale programma’s: NWE, NSR 

 Interreg C-  Interregionaal: Interreg IVC 

 Europese territoriale samenwerking 

 Specifieke doelstellingen per programma 

 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

Thema’s 

 Innovatie en concurrentiekracht. 

 Duurzaamheid. 

 Leefbaarheid en veiligheid. 

Activiteiten 

 Onderzoek 

 Kennisdeling 

 Beleidsontwikkeling 

 Investeringen in infrastructuur 

 Communicatie & educatie  

 Overheid: rijk, gemeenten, provincies en overige 

decentrale overheden. 

 Non-profit organisaties en stichtingen. 

 MKB 

 Samenwerken in een project met Europese partners is 

noodzakelijk. De verwachting is dat vanaf 2014 de private 

sector makkelijker kan gaan deelnemen in Interreg 

projecten door vereenvoudigde regelgeving. 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 EU begroting   

o 2007-2013: € 7,8 miljard 

o 2014-2020: 30% toename t.o.v. 07-13 (voorstel) 

 NL begroting  

o 2007-2013: €  247 miljoen 

o 2014-2020: nog onbekend 

 Projectbudgetten: € 800.000 – 15 miljoen 

 Werkelijke kosten, inclusief investeringen en activa. 

 Max. 50% van totale subsidiabele projectkosten. 

 Vanaf 2014 meer subsidies op basis van flat rate, lumps 

sums of ‘standard scales of unit costs’ , de regionale 

programmabeheerder kan binnen de mogelijkheden van 

de verordeningen hier voorwaarden voor opnemen . 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidies die tweejaarlijks worden betaald op basis van 

rapportage over gerealiseerde kosten.  

 Toekomstige verordeningen: meer mogelijkheden leningen 

/ garanties. De programma beheerder kiest voor het 

gebruik van het instrument en de  voorwaarden. Binnen 

kader van nieuwe Structuurfonds verordening. 

 Bijdrage aan programmadoelstellingen en aansluiting op 

thema’s. 

 Aansluiting op regionale specialisatie (Smart 

Specialisation). 

 Specifieke criteria per programma / thema. 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Fondsmanager per programma. Nationaal gecoördineerd 

door de ministeries van M&I en ELI 

 Agentschap NL stelt per programma een National Contact 

Point beschikbaar:  

 Verstrekker van de middelen: DG Regio, Structuurfondsen 

 Climate Proof Areas  

 SKINT  

 SUSCOD   

 4 POWER  

 TRANSCOAST 

 

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/contactpersonen-voor-interreg
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/contactpersonen-voor-interreg
http://www.climateproofareas.eu/
http://www.skintwater.eu/
http://suscod.eu/
http://www.interreg4c.eu/showProject.html?ID=55064
http://www.transcoastproject.com/


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

CIP – Entrepeneurship and Innovation Programme (periode tot 

en met 2013) 

 

 Stimuleren van (eco)innovatie in ondernemingen. 

 Faciliteren van toegang tot financiering voor 

ondernemingen.  

 Het scheppen van een gunstig samenwerkingsklimaat 

voor het MKB, met name op het gebied van 

grensoverschrijdende samenwerking. 

 Stimuleren van een ondernemerschap- en 

innovatiecultuur. 

 Stimuleren van economische en administratieve 

hervormingen inzake ondernemingen en innovatie. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Financiële faciliteiten voor startende, groeiende, 

innovatieve bedrijven uit het MKB. 

 Enterprise Europe Network – samenbrengen van de 

ondersteuning voor ondernemingen (bv. KvK’s), 

ondersteuning bij het zoeken naar financiering en partners. 

 Steun voor beleidsontwikkeling op de thema’s 

concurrentiekracht en innovatie op basis van evaluaties, 

analyses en best practices. 

 MKB . 

 Nationale en regionale overheden (beleidsontwikkeling). 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2007-2014: € 2,2 miljard. 

Het programma gaat over in COSME 

Wisselt per instrument. 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Garanties. 

 Participaties via durfkapitaalfondsen. 

 Subsidies. 

Wisselt per instrument 

 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Verstrekker middelen en Manager:  

o Financiele instrumenten – EIF. 

o  Subsidies – DG Enterprise & Industry. 

Meer info: website van het fonds  

Durfkapitaal 

 HPE PRO Institutional Fund  

 Aescap Venture 

Geen garantiefondsen in NL gestart via EIP 

 

http://www.access2finance.eu/
http://www.hollandprivateequity.com/
http://www.aescap.com/


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

CIP – Intelligent Energy Europe (periode tot en met 2013). 

. 

 

 

 Ondersteuning van energie-efficiëntie, duurzame 

energiebronnen en energiediversificatie. 

  Waarborgen van zekere en duurzame energie voor 

Europa. 

 Bevorderen Europese concurrentievermogen. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Verbetering van de energie-efficiëntie en bevordering van 

rationeel energiegebruik. 

 Nieuwe duurzame energiebronnen voor de 

gecentraliseerde en gedecentraliseerde productie van 

elektriciteit, warmte en koeling. 

 Bevordering van duurzame brandstoffen en energie-

efficiëntie in het vervoer. 

 Alle publieke organisaties en private organisaties. 

 Samenwerking tussen minimaal 3 organisaties uit 

verschillende Europese landen. 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2007 – 2014: € 724 miljoen. 

 Gaat over in een nieuw programma, genaamd COSME 

(zie ander fiche). 

 Projectomvang verschilt per projectoproep. 

Werkelijke kosten (+ 60% indirecte kosten flat rate obv 

personeelskosten) en in de meeste gevallen max. 75% van de 

projectkosten. Verder vergelijkbaar aan EFRO en Interreg. 

 

 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidie. 

 Overige financiering via ELENA (zie ander fiche). 

Verschilt per projectoproep. 

 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: Executive Agency for Competitiveness and 

Innovation (EACI) 

 Verstrekker van de middelen: EC 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm  

THERMALNET 

GREENGASGRIDS 

Rond de 90 projecten met Nederlandse partners zijn actief of 

afgerond. 

 

http://ec.europa.eu/eaci/
http://ec.europa.eu/eaci/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1752
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2457


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Trans-European Transport Network  (TEN-T) 

 

  Realiseren van een geïntegreerd Europees multimodaal 

transportnetwerk over land, zee en lucht 

 Waarin goederen en mensen snel en eenvoudig circuleren  

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Ontwikkelen van sleutelverbindingen of verwijderen van 

bottlenecks. 

 Verbeteren overgangen tussen hoofdverbindingen. 

 Communicatie(systemen). 

 Havens, tunnels, kanalen, wegen, spoorwegen en 

bruggen. 

 

 

 Rijk. 

 Gemeenten, provincies en overige decentrale overheden. 

 Non-profit, stichtingen . 

 Private sector. 

 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2007-2014: € 52 miljard subsidies en 53 miljard leningen 

 Projectomvang: € 1.000.000  – 10.000.000.  

 Wordt vervangen door Connecting Europe Facility  in 

2014. 

 Kosten aanleg cruciale infrastructuur. 

 Kosten onderzoek in voorbereiding op aanleg. 

 Kosten voor afstemming tussen Europese partners. 

 Maximaal 50% subsidiering bij onderzoeken, maximaal 

30% bij investeringen. 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidies. 

 Leningen. 

 Participaties. 

 Garanties. 

 Wisselt per projectoproep 

 Algemeen: 

o Financiële capaciteit. 

o Management en technische capaciteit. 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: Ten-T EA. 

 Verstrekker van de middelen: EIB, DG MOVE. 

 Nederlandse liaison: niet beschikbaar. 

 Extension railway yard Maasvlakte West - Phase 1. 

 Building the urban highway tunnel in Maastricht.  

 

http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/the_netherlands/2010-nl-92227-s.htm
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/the_netherlands/2009-nl-00010-e.htm


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Trans European Network – Energy (TEN-E) 

 

Bevorderen van de Interne Markt door middel van trans-

Europees energienetwerk. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Versterken van veiligheid van de energievoorziening. 

 Diversificeren van energieleveranciers en routes. 

 Verbinden geïsoleerde regio’s en transnationale 

verbindingen. 

 Duurzame energiebronnen stimuleren. 

 Interconnectiviteit en interoperabiliteit stimuleren. 

 Rijk. 

 Gemeenten, provincies en overige decentrale overheden. 

 Non-profit, stichtingen. 

 Private sector. 

 

 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2007 -2013: € 155 miljoen. 

 Geen onder- of bovengrens voor projectomvang. 

Wordt vervangen door Connecting Europe Facility  in 2014 

Maximaal 50% subsidiering bij onderzoeken, maximaal 10% bij 

investeringen. 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

Subsidies. 

 

 Goedkeuring nodig vanuit nationale overheid. 

 Financiële capaciteit. 

 Technische/operationele capaciteit. 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: DG Energy. 

 Verstrekker van de middelen: DG Energy. 

Niet bekend. 

 

 



 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Connecting Europe Facility (periode 2014 – 2020; voorstel)  Verbeteren van transport, digitale en energienetwerken 

die bijdragen aan de concurrentiekracht en 

werkgelegenheid in Europa. 

 Creëren synergy tussen digitale, vervoer en 

energienetwerken 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Doelgerichte investeringen in cruciale infrastructuur. 

 Fysieke ontbrekende schakels  sluiten in de backbones van 

de Europese energie-, vervoers- en digitale netwerken. 

 Duurzaamheid door: schonere vervoersvormen, supersnelle 

breedbandverbindingen en het bevorderen van gebruik 

hernieuwbare energie. 

 Integreren EU energiemarkt: verbinden nationale netwerken. 

 Er is een lijst met prioritaire verbindingen gepubliceerd. 

 Rijk. 

 Provincies. 

 Gemeenten. 

 Private sector. 

De beschikbare teksten noemen geen doelgroep, maar in de 

meeste gevallen zal dit de publieke sector zijn.  

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

Periode 2014 – 2020: 

 Vervoer: € 21,7 miljard. 

 Energie: € 9,1 miljard. 

 Digitaal:  €9,2 miljard. 

 20% kosten van investeringen, 40% bij internationaal 

project. 

 50% kosten van onderzoeken. 

 Geen maximale hoogte per project bekend. 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidie. 

 Leningen. 

 Garanties. 

 Private projectobligaties gesteund door EIB garanties 

(Europe 2020 Project bond initiative). 

Nog onbekend 

 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Fondsmanager: DG Regio, DG MOVE, DG ENER 

 Nationale tussenpersonen zijn voorzien in de regulering 

 Verstrekker van de middelen: EC via een uitvoerend orgaan, 

maar ook samenwerking met EIB/EIF gepland voor financiële 

instrumenten. 

 Geen aparte website: basisinfo  

Nog niet gestart, zie projecten TEN-T . 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

COSME -  Programme For The Competitiveness Of Enterprises 

And Sme’s (voorstel; 2014 – 2020) 

 

 Verbeteren van de raamvoorwaarden voor het 

concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-

bedrijven (16% van het totale budget). 

 Promoten van ondernemerschap (4% van het totale 

budget). 

 Verbeteren van de toegang van het MKB tot financiering 

(59% van het totale budget). 

 Verbeteren van de toegang van het MKB tot de interne 

markt en markten buiten de EU (20%). 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Equity Facility for Growth: risicokapitaal beschikbaar 

stellen in groeifase MKB. 

 Loan Guarantee Facility: leningen tot € 150.000 voor MKB. 

 Enterprise Europe Network: Verbinden van Europese 

ondersteuning aan het MKB (bv. KvK). Kosteloos hulp en 

informatievoorziening over  EU fondsen en het  zoeken 

van partners, hier GEEN financiering.  

 Ontwikkelen van transnationale netwerken van 

ondernemers. 

 Specifieke acties gericht op vrouwelijk of jonge 

ondernemers. 

 Beleidsontwikkeling gebaseerd op evaluatie en best 

practice, beleidsanalyse. 

 Internationalisering ondernemingen. 

 MKB (met name in hun groeifase en  

fase van internationalisering). 

 Particulieren die een bedrijf willen starten. 

 Nationale en regionale overheden (beleidsontwikkeling). 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2014-2020: € 2,4 miljard 

Dit programma vervangt het CIP (Competitiveness and 

Innovation Framework Programme). 

Nog niet bekend 

 

 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidiering projecten. 

 Participatie. 

 Leningen. 

 Garanties. 

Nog niet bekend 

 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: EIF en Executive Agency for Competitiveness 

and Innovation (EACI), op nationaal niveau worden 

financiële tussenpersonen opgezet. 

 Verstrekker van de middelen:  Europese Commissie 

 http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm 

Nieuw programma, dus geen Nederlandse projecten. 

http://ec.europa.eu/eaci/
http://ec.europa.eu/eaci/
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm


 

 

Categorie Samenwerkingsverbanden 

  

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Green Deals 

 

 Door het afsluiten van Green Deals ondersteunt de 

Rijksoverheid bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

decentrale overheden bij het realiseren van lokale 

duurzame projecten die moeilijk van de grond komen.  

 Rijksoverheid heeft een faciliterende rol.  

 Ondersteuning door middel van 

aanpassing van wet en regelgeving, ondersteunen  

van afzetmarkten voor nieuwe technologieën, zorgen 

voor goede samenwerkingsverbanden en het  

verbeteren van de toegang tot de kapitaalmarkt. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

Green Deals worden gesloten binnen de volgende kansrijke 

gebieden uit de Duurzaamheidsagenda:  

 Grondstof- en productieketens. 

 Water- en landgebruik. 

 Voedsel. 

 Mobiliteit. 

 Klimaat en energie. 

Bedrijven (bij voorkeur MKB), maatschappelijke organisaties en 

overheden die actief zijn binnen genoemde kansrijke gebieden 

uit de Duurzaamheidsagenda 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

N.v.t. De Green Deal is geen subsidieprogramma. Door middel 

van de Green Deals probeert de Rijksoverheid de 

totstandkoming van duurzame initiatieven te faciliteren door het 

wegnemen van knelpunten, bijv. door aanpassing van geldende 

wet-en regelgeving. 

N.v.t.  

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

N.v.t.  

 

 

 Indiener moet zelf een actieve rol spelen bij de uitvoering 

van een initiatief. 

 Het moet gaan om concrete initiatieven. 

  Het initiatief moet rendabel zijn of kunnen worden. 

  Het initiatief moet snel resultaat hebben (bij voorkeur 

binnen 3 jaar). 

 Het initiatief moet tot nieuwe economische activiteit(en) 

leiden of tot kostenbesparingen voor bedrijven en burgers. 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden projecten 

 Manager: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie 

 Website (informatief):  www.rijksoverheid.nl/greendeal 

 Website (indienen projectvoorstellen): 

https://greendeal.topdesk.com/xfg. 

Er zijn t/m eind 2011 in totaal 70 Green Deals gesloten. Zie 

voor een totaaloverzicht: http://ondernemendgroen.nl/greendeal 

 

http://www.rijksoverheid.nl/greendeal
https://greendeal.topdesk.com/xfg
http://ondernemendgroen.nl/greendeal


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Groene Investeringsmaatschappij.  

 

 

 Het bevorderen van de financiering van de overgang 

naar een duurzame economie. 

 Het totale investeringsvolume in duurzame projecten  

verhogen. 

 Het gaat hier om een voorstel van het Holland financial 

centre. Dit is een kenniscentrum dat is opgericht als 

publiek – private samenwerking tussen het rijk en de 

banken.  

 De investeringspropositie nog in ontwikkeling (via 

Green deal). 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Projecten financieren die door reguliere financiële instellingen 

niet volledig gefinancierd kunnen worden en: 

o de Nederlandse economie versterken 

o duurzame technologie behelzen  

o en bijdragen aan de Europese klimaat en 

energiedoelstellingen 

 Regiefunctie voor fondsen die door lagere overheden zijn 

opgericht 

 

Private sector. 

 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

Nog onbekend. Het fonds wordt gevuld door stortingen van 

overheden.  

 

 

‘ Kleine en middelgrote investeringen’ . Exacte omvang 

onbekend.  

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Cofinanciering.  

 Mezzanine (achtergestelde lening met warrant/optie). 

 Garanties. 

 Risicokapitaal. 

Projecten moeten: 

 Beschikken over business case op basis van positief 

rendement. 

 De vraag moet precompetitief zijn t.o.v. de private 

financiële markt. 

 De vraag is additioneel t.o.v. bestaande regelingen. 

 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: onbekend. 

 Verstrekker van de middelen: onbekend. 

Nog niet gestart 

 

http://www.hollandfinancialcentre.com/themeitem.php?id=1958&cat=13&language=NL
http://www.hollandfinancialcentre.com/themeitem.php?id=1958&cat=13&language=NL


 

 

Categorie (Europese) fondsen 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

European Energy Efficiency Funds (EEE-F). 

 

Financiering verstrekken aan haalbare duurzame 

energieprojecten in de EU en daarmee bijdragen aan realiseren 

EU doelstellingen op gebied van duurzame energie (20/20/20). 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Energiebesparing. 

 Duurzame opwekking. 

 Energie-Infrastructuur. 

 Vervoer . 

 

 Gemeenten, provincies (municipal, local and regional 

authorities). 

 Uitvoeringsinstanties die handelen namens gemeenten en 

provincies (public transprtation providers, social housing 

associations). 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 Nu €  265 miljoen, gewenste omvang € 800 miljoen. 

 Looptijd niet vastgelegd. 

  Gewenste verdeling budget op lange termijn is 70%. 

energiebesparing, 20% duurzame opwekking, 10% 

vervoer. 

 Omvang investering tussen € 5 en 25 miljoen. 

 90% van de voorbereidingskosten van project worden 

vergoed. 

 Omvang project is groter dan 20 keer de 

voorbereidingskosten. 

 Financiering loopt via EIB. 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Direct in projecten, indirect via financiële instellingen. 

 Projecten: zowel vreemd als eigen vermogen. Vreemd 

vermogen in de vorm van senior leningen, achtergestelde 

leningen, leasevormen. Looptijd tot 15 jaar. Looptijd eigen 

vermogen projectspecifiek.   

 Financiële instellingen: Vreemd vermogen (senior en 

achtergesteld) met maximale looptijd van 15 jaar. Vanuit 

EEEF worden ook garanties verstrekt.   

 Financiering tegen marktconforme voorwaarden. 

 Business cases zijn haalbaar. 

 20% energiebesparing realiseren met project (voor 

energiebesparing). 

 Betrokken overheden dienen concrete plannen te hebben 

op het gebied van energiebesparing/CO2 reductie. 

 Alleen financiering van projecten met bewezen technieken 

(proven Technologies). 

 Projecten zijn in lijn met EU regelgeving. 

 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: Deutsche Bank 

 Verstrekker van de middelen: EIB, Deutsche Bank en 

Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) verstrekken 

kapitaal. Andere kapitaalverstrekkers mogelijk. 

 Nederlandse liaison:  

 … 

 

 

http://www.cassaddpp.it/cdp/index.htm


 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas (JESSICA) 

Stimuleren van duurzaam investeringen en het vergroten van de 

werkgelegenheid in stedelijke gebieden in de EU. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

Opzetten van een stedelijk ontwikkelingsfonds t.b.v.: 

 Stedelijke infrastructuur voor  transport, water, riolering, 

energie. 

 Historische monumenten of culturele erfenis gericht op 

ontwikkeling toerisme of ander duurzaam gebruik. 

 Herontwikkeling van industrie/bedrijventerrein. 

 Kantoorruimte voor MKB, IT en innovatie. 

 Universiteitsgebouwen en onderzoekscentra. 

 Energie efficiëntie verbeteringen. 

 Rijk. 

 Provincie. 

 Gemeenten. 

 PPS. 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 Periode: 2007-2015 

 Nationale beheerders van EFRO fondsen bepalen welk 

deel naar JESSICA gaat 

 Bepaalt door beheerder structuurfonds 

 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Participatie 

 Leningen 

 Garanties 

 Advies en ondersteuning  EIB 

 Financiële capaciteit 

 Management capaciteit 

 Bestaan van een geïntegreerd plan voor duurzame 

stedelijke ontwikkeling 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: EIB 

 Verstrekker van de middelen: EC, Structuurfondsen en 

uiteindelijk de 4 regionale EFRO beheerders 

 

 Haalbaarheidsstudie december 2010 afgerond, maar toen 

was groot deel NL EFRO-middelen al besteed. 

 In Nederland is nog geen JESSICA fonds opgezet. In de 

Den Haag en Rotterdam worden fondsen opgezet..  

 

 

http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/index.htm


 

 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 

(JEREMIE) 
 

Stimuleren van toegang tot financiering voor het MKB 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

Investeringen door MKB in: 

 Uitbreiding. 

 Modernisering. 

 Ontwikkeling  nieuwe produkten. 

 Technologie verspreiding. 

 Onderzoek en innovatie. 

 Duurzaamheid. 

 Werkgelegenheid. 

 Projecten 

o MKB. 

 Fondsbeheerders 

o Rijk. 

o Provincie. 

o Gemeenten. 

o PPS. 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2007-2015 

 Nationale beheerders van EFRO fondsen bepalen welk 

deel naar JEREMIE gaat 

Bepaald door beheerder structuurfonds 

 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Participatie. 

 Leningen. 

 Garanties. 

 Advies en ondersteuning  door EIF, beheer van een fonds. 

Investeringsstrategie  van het Holding Fund 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: EIF. 

 Verstrekker van de middelen: EC, Structuurfondsen en 

uiteindelijk de 4 regionale EFRO beheerders. 

In Nederland is nog geen JEREMIE fonds opgezet 

 

 

 

 

 

http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm


 

 

 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

European Progress Microfinance Facility (EPMF) 

 

Stimuleren toegang tot financiering voor individuen die: 

 Hun baan kwijt zijn. 

 Verhoogd risico op verlies van hun baan lopen . 

 Moeilijkheden hebben bij het betreden van de 

arbeidsmarkt. 

 Moeilijkheden hebben bij herintreden op de arbeidsmarkt. 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Financieel tussenpersoon welke micro-krediet en garanties 

verstrekt 

 

Bijzondere aandacht voor: 

 Sociale isolatie. 

 Benadeelde individuen. 

 Vrouwen. 

 Jongeren. 

 Minderheden. 

 Particulieren. 

 Klein bedrijf. 

 

Fondsbeheerders: 

 Privaat. 

 Publiek. 

 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

 2007 – 2013: € 200 miljoen voor de hele EU. 

 2014 – 2020: € 192 miljoen voor de hele EU.  

 Het programma is gestart in maart 2010. 

 

 Maximaal € 25.000 lening. 

 Opzetten en ontwikkeling van kleine bedrijven , kosten 

voor o.a. 

o Investering. 

o Leasing. 

o Werkkapitaal. 

o Licenties. 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

EIF aan fonds: 

 Participatie. 

 Leningen . 

 Garanties. 

 

 Financiële capaciteit. 

 Operationele capaciteit. 

  Verwachte impact. 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: EIF 

 Verstrekker van de middelen: EIB en EC. 

www.Qredits.nl. Dit is het enige fonds in Nederland. 

 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://www.qredits.nl/


 

 

 

 

Beschrijving programma 

Naam programma Doelstelling programma 

Nationaal Groenfonds. 

 

 Financiering van natuur en landschap faciliteren. 

 Overheidsbeleid ondersteunen. 

 Bundelen publieke en private geldstromen. 

 

 Thema’s en projecten Doelgroep 

 Investeringen in natuur, met name in de Ecologische 

Hoofdstructuur en in het behoud van onze Nationale 

Landschappen. 

 Financiële drempels wegnemen. 

 Plannen versnellen en versterken. 

 Overheden. 

 Particulieren. 

 Ondernemers. 

 Maatschappelijke organisaties. 

Budgetten 

Totaal budget, periode en omvang project In aanmerking komende kosten en maximale hoogte  

In 2010 had het fonds € 743 miljoen aan financiering uit staan 

 

 

 Investeringen in natuur. 

 Groengaranties. 

 Natuurcompensatie. 

Geen maximale hoogte bekend 

 

Wijze van financieren  Selectiecriteria  

 Subsidie. 

 Voorfinanciering. 

 Fonds voor natuurcompensatie. 

 Natuurinvesteringsfonds. 

 Collectief particulier natuurbeheer. 

 Groengarantie. 

 Grond voor grond-systeem. 

 Financiering PPS. 

 Groenverklaring tbv fiscaal voordeel. 

 

Maatwerk per overeenkomst 

Fondsmanager, NL liaison en website Voorbeelden Nederlandse projecten 

 Manager: Nationaal Groenfonds. 

 Verstrekker van de middelen: Nationaal Groenfonds 

 VIV Pluslening Gelderland 

 Annuïteitenlening Pijnacker 

 Overbruggingsfinanciering Oldeboorn 

 

 

 

http://www.nationaalgroenfonds.nl/groengarantie
http://www.nationaalgroenfonds.nl/

