
Innoveren met 
internationale ambities 
Financiering en advies voor innovatief MKB



Maak kennis met Team IRIS en EEN
Team IRIS, het expertisecentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) voor marktgerichte, internationale onderzoeks- en 
innovatiesamenwerking kan u helpen met:
•  Informatie
•  Advies
•  Feedback op uw projectvoorstel.

Enterprise Europe Network (EEN) heeft contacten met meer dan 600 organisaties 
in meer dan 60 landen en kan u helpen met:
•  Partnersearch
•  Matchmakingevenementen
•   Business coach service; advies over commercialisatie strategie, IPR of   

 bedrijfsvoering voor deelnemers aan het SME instrument.

De European Innovation Council (EIC) pilot ondersteunt innovatieve MKB-ers en 
onderzoekers met internationale ambities. In deze pilot komen meerdere 
Europese instrumenten op het gebied van subsidie, advies en netwerken voor 
onderzoek en innovatie samen: EIC pathfinder (FET-Open), EIC Accelerator (SME 
instrument & FTI) en Horizon prijzen.

Financiering
Overzicht van de Europese instrumenten voor onderzoek en innovatie.
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Vier van deze instrumenten zijn gericht op het MKB:

FET-Open Eurostars SME Instrument
Fast Track to 
Innovation

Target

Steun voor 
samenwerkings-
projecten die 
fundamenteel 
wetenschappelijke 
grenzen verleggen; 
projecten die de basis 
leggen voor radicaal 
nieuwe toekomstige 
technologieën.

Steun voor de 
technische 
ontwikkeling van een 
nieuw product, 
proces of dienst van 
tekentafel tot werkend 
prototype

Steun voor innovatief 
MKB om op te schalen 
naar de Europese 
markt. Optioneel kan 
er naast de subsidie 
aanvullend 
investeringsgeld 
(equity) opgehaald 
worden.

Steun voor de 
(technische) 
ontwikkeling van een 
werkend prototype 
naar een product, 
proces of dienst dat 
klaar is voor 
marktintroductie.

Ontwikkelings-
fase innovatie

Van TRL 1 naar TRL 3 Van TRL 3 naar 6 Van TRL 6 naar TRL 9 Van TRL 6 naar 8

Samenwerkings-
eis

FET-open: minimaal
 3 partners uit 3 EU 
landen
FET Innovation 
Launchpad: 
individueel of 
consortium

Minimaal 2 partijen uit 
2 Eurostars landen, 
MKB is in de lead en 
draagt minimaal 50% 
van de projectkosten.

Geen; MKB dient 
individueel in.

3 tot 5 partners uit 
minimaal 3 landen, 
met industrie in de 
lead en in de 
meerderheid. 

Thema

Vrij Vrij Vrij Vrij

Projectduur

FET-Open: geen eis
FET Innovation 
Launchpad: 
max. 18 maanden

Max. 36 maanden Max. 24 maanden
36 maanden na start 
project initiële 
opname in de markt

Time to contract 
(van indiening tot 

start)

8 maanden 6 maanden
subsidie: 6 maanden 
equity: 9 - 12 maanden

6 maanden

Steunpercentage 
en bedrag

FET-Open: €3.000.000 
per project
FET Innovation 
Launchpad: max. 
€100.000

35-45% voor MKB
25-35% voor groot 
bedrijf
25-50% voor 
onderzoeksinstelling
Max. €500.000 per 
project

Subsidie: 70% 
min. €500.000 tot 
max. €2.500.000 per 
project.
Equity: min. €500.000 
max. €15.000.000 per 
onderneming. 

Max. €3.000.000 
per project
70% voor for-profit 
entiteiten
100% voor 
not-for-profit 
entiteiten

Sluitingsdata 
2020

FET-Open: 13 mei
FET Innovation 
Launchpad: 14 oktober

13 februari
3 september

8 januari
18 maart
19 mei
7 oktober

19 februari, 
9 juni
27 oktober



Wilt u meer weten over Eurostars,  
het SME instrument, FTI of de dienstverlening 
van team IRIS of EEN? 
U kunt meer informatie vinden op 
www.rvo.nl/eurostars 
www.rvo.nl/SME 
www.rvo.nl/FTI 

www.rvo.nl/EEN 
www.enterpriseeuropenetwork.nl 
https://twitter.com/eennl 

U kunt ook telefonisch contact met 
ons opnemen via telefoonnummer: 
088 - 042 42 42 

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

EIC Horizon Prizes
De EIC Horizon Prijzen hebben als doel om grote maatschappelijke uitdagingen op 
te lossen, zonder te specificeren hoe dit bereikt moet worden. De prijzen worden 
toegekend aan de oplossingen die het beste aansluiten bij de gestelde uitdaging.

1. Innovative batteries for eVehicles (€10 miljoen)
2. Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis (€5 miljoen)
3. Early Warning for Epidemics (€5 miljoen)
4. Blockchains for Social Good (5x €1 miljoen) (gesloten)
5. Low-Cost Space Launch (€10 miljoen)
6. Affordable High-Tech for Humanitarian Aid (5x €1 miljoen)




