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Inleiding 

De uitvoering van logistieke activiteiten zijn belangrijke processen binnen organisaties. 

Veelal zijn bedrijven intern gericht om efficiency in de logistiek te bereiken. Soms wordt 

hierbij door bedrijven gebruik gemaakt van subsidies of ondersteuning van logistieke 

stimuleringsprogramma’s van de overheid. evofenedex is er van overtuigd dat er nog veel 

meer kansen zijn voor het bedrijfsleven om hier gebruik van te maken.  

evofenedex heeft daarom de verscheidene logistieke stimuleringsprogramma’s met 

medewerking van overheden in kaart gebracht. In dit document vindt u meer informatie over 

de diverse programma’s. Deze programma’s lopen uiteen van heel brede nationale 

subsidieprogramma’s voor alle ondernemers,  tot zeer specifieke regionale programma’s 

waar het mijden van de spits door logistieke optimalisatie als prestatie wordt beloond. 

Prijsvragen zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

De programma’s worden in de document zonder rangschikking of voorkeur gepresenteerd. 

Een samenvattend overzicht treft u aan op de laatste pagina. 

evofenedex kan u informeren welke programma’s interessant voor uw project of bedrijf zijn 

en u op weg helpen bij uw subsidieaanvraag of uitvoering van de logistiek. Neem contact op 

met Emile van Rijn om de mogelijkheden te bespreken: e.van.rijn@evofenedex.nl of bel naar 

079-3467 346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: het overzicht is een dynamisch overzicht, programma’s lopen af en er worden 

nieuwe programma’s gelanceerd, samen met onze leden houden we dit overzicht actueel. 

evofenedex is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of mogelijke onvolkomenheden in dit 

overzicht. 
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MIA 

 

Doel 

 

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in 

milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek 

(MIA) 

Looptijd Continu. Vraag MIA op tijd aan: binnen 3 maanden nadat u opdracht gaf 

(schriftelijk of mondeling). 

Doelgroep Ondernemers 

Thema Innovatie 

Financiering Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 

36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke 

investeringsaftrek 

Instrument Investeringsaftrek 

Regio Landelijk 

Website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil 

 

  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
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Vamil 
 

Doel 

 

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in 

milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Willekeurige afschrijving 

milieu-investeringen (Vamil). 

Looptijd Continu. Vraag Vamil op tijd aan: binnen 3 maanden nadat u opdracht 

gaf (schriftelijk of mondeling). 

Doelgroep Ondernemers 

Thema Innovatie 

Financiering Met de Vamil kunt u 75 % van de investeringskosten af te schrijven. Dat 

kan op een door uzelf te bepalen tijdstip. 

Instrument Investeringsaftrek 

Regio Landelijk 

Website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil 

 

  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
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WBSO 

 

Doel 

 

Met de WBSO kunnen bedrijven de financiële lasten van research en 

development (R&D)-projecten verlagen. Via deze fiscale regeling 

stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om 

meer te investeren in onderzoek. 

Looptijd Continu. Houdt u er rekening mee dat u uw aanvraag uiterlijk 1 volledige 

kalendermaand voor de start van uw R&D-werkzaamheden indient. 

Bedrijven mogen maximaal 3 keer per jaar een aanvraag indienen. 

Doelgroep Ondernemers 

Thema Innovatie 

Financiering Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development 

(R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de 

loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. 

Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het 

voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven 

dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. 

Instrument Investeringsaftrek 

Regio Landelijk 

Website mijn.rvo.nl/wbso-fiscale-regeling-voor-research-en-development 

 

  

https://mijn.rvo.nl/wbso-fiscale-regeling-voor-research-en-development
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MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 

 

Doel 

 

Doel van de MIT-regeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- 

en kleinbedrijf. Deze landelijke regeling heeft sinds 2015 een regionaal 

karakter gekregen waarbij ook de provincies een bijdrage doen. Dit 

betekent dat zij invloed hebben op de regionale doelstellingen van de 

regeling. Hoe de subsidieregeling er dit jaar precies uit komt te zien, 

wordt in de loop van het jaar 2017 bekend gemaakt. 

Looptijd Waarschijnlijk kunnen de kennisvouchers en advies- en 

haalbaarheidsprojecten aangevraagd worden vanaf april 2017, bij de 

toekenning van de subsidie de volgorde van binnenkomst leidend. De 

R&D projecten worden waarschijnlijk opengesteld vanaf juli 

Doelgroep Ondernemers 

Thema Innovatie 

Financiering Nog niet bekend 

Instrument adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-

samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -

netwerkactiviteiten. 

Regio Landelijk 

Website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-

topsectoren-mit 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/budgetten-mit 

  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/budgetten-mit


 

 

   8 

  

Beter Benutten 

 

Doel 

 

In de 12 drukste stedelijke regio’s wordt gewerkt aan het verbeteren van 

de bereikbaarheid, door het beter benutten van de infrastructuur. De 

diverse regio’s pakken dit op met maatwerk per regio. Bedrijven kunnen 

in de regio’s ondersteuning krijgen voor hun logistieke efficiency 

projecten in de vorm van kennis, cofinanciering en publiciteit. De 

daadwerkelijke ondersteuning verschilt per regio. 

Looptijd Heden – eind 2017 

Doelgroep Verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners 

Thema Bereikbaarheid (Logistieke efficiency) 

Financiering 45% ministerie IenM, 55% regio (regiobijdrage opbouw verschilt per 

regio/project, in-kind is ook mogelijk)  

Instrument Verschillend (financiering bij onderzoek en uitvoering), afhankelijk van 

de regio 

Regio Landelijk en 12 regio’s in Nederland, hieronder 4 regio’s met 

maatwerkinstrumentarium 

Rotterdam www.verkeersonderneming.nl/marktplaats-voor-logistiek-vraag-en-

aanbod  

max. € 4.000 per spitsmijding 

Haaglanden www.bereikbaarhaaglanden.nl/logistiek-0  

waarde voucher € 3.750 

Utrecht www.portofutrecht.nl/ondersteuning 

Maastricht www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/logistiek/advies-op-maat 

maximale financiële bijdrage van € 8.000 voor advies en implementatie 

 

Bovenstaande regio’s hebben een eigen website ontwikkeld. In andere regio’s zijn ook 

logistieke BB programma’s actief, meer informatie over deze programma’s is beschikbaar op 

de algemene website van Beter Benutten: www.beterbenutten.nl/logistiek.  

  

http://www.verkeersonderneming.nl/marktplaats-voor-logistiek-vraag-en-aanbod/
http://www.verkeersonderneming.nl/marktplaats-voor-logistiek-vraag-en-aanbod/
http://www.bereikbaarhaaglanden.nl/logistiek-0
http://www.portofutrecht.nl/ondersteuning/
http://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/logistiek/advies-op-maat
http://www.beterbenutten.nl/logistiek
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Topsector Logistiek 

 

Doel 

 

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van 

de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam 

Logistiek heeft een document opgesteld waarin de ambitie van de 

Topsector is vastgelegd. Wilt u bijdragen aan de toppositie van 

Logistiek? Doe dan mee in het actieprogramma en de bijbehorende 

uitvoeringsagenda. 

Looptijd 2016 – 2020, er staat momenteel geen call open 

Doelgroep Vervoerder, verladers, logistiek dienstverleners 

Thema Verschillende thema’s 

Financiering Verschillend 

Instrument Onderzoek 

Regio Landelijk 

Website www.topsectorlogistiek.nl/aanbestedingen 

www.topsectorlogistiek.nl/actieagenda 

 

  

http://www.topsectorlogistiek.nl/aanbestedingen/
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Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek 

 

Doel 

 

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit 

en de aantrekkelijkheid van steden. Bij ongewijzigd beleid blijft 

stadslogistiek groeien, maar dit gaat vaak ten koste van de 

bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in steden. Dit vraagt 

om een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek. Gericht op meer 

doen, met minder bewegingen en met minder emissies.  

Binnen de Greendeal ZES werken alle betrokken partijen samen 

naar werkbare operationele oplossingen voor het verduurzamen van 

de stadslogistiek. 

Looptijd Tot 2020 ervaring opdoen living labs (leerprojecten), 2020-2025 

opschaling van projecten met behulp van maatregelen en incentives 

Doelgroep Alle stakeholders bij stedelijke distributie. Er zijn 11 gemeenten die 

de Greendeal ZES hebben ondertekend: Rotterdam, Amsterdam, 

Arnhem, Delft, Groningen, Haarlem, Maastricht, Nijmegen, Tilburg 

en Utrecht. 

Thema Duurzaamheid 

Financiering Geen 

Instrument* Advies, kennis 

Regio Landelijk en lokaal in 11 gemeenten 

Website greendealzes.connekt.nl/wp-

content/uploads/2016/02/Projectomschrijving-Living-Lab.pdf 

www.greendealzes.connekt.nl  

 

  

http://greendealzes.connekt.nl/wp-content/uploads/2016/02/Projectomschrijving-Living-Lab.pdf
http://greendealzes.connekt.nl/wp-content/uploads/2016/02/Projectomschrijving-Living-Lab.pdf
http://www.greendealzes.connekt.nl/
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Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek 010 

 

Doel 

 

De Rotterdamse economie groeit. Dat is mooi! Maar met de groei van 

de economie stijgt ook de druk op het verkeer en de luchtkwaliteit in 

de stad. Het programma Green Deal  Zero Emission 010 

Stadslogistiek, kortweg Green Deal 010, werkt aan duurzame 

oplossingen waarmee de luchtkwaliteit in de binnenstad blijvend 

wordt verbeterd. 

Looptijd Het streven is 100% emissievrij transport door de deelnemers in 2020  

Doelgroep Alle stakeholders bij stedelijke distributie  

Thema Duurzaamheid 

Financiering Geen 

Instrument* Advies, kennis 

Regio Rotterdam 

Website www.010greendeal.nl 

  

http://www.010greendeal.nl/
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Lean & Green Off-road 

 

Doel 

 

Topsector Logistiek wil met L&G Off-road verladers en logistiek 

dienstverleners actief betrekken bij initiatieven voor synchromodaal 

transport en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren. 

Looptijd Continu 

Doelgroep Verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners 

Thema Innovatie, logistieke efficiency en duurzaamheid 

Financiering Geen 

Instrument Kennis/advies en procesondersteuning 

Regio Landelijk met sterke focus op Brabant, Zeeland, Overijssel & 

Gelderland 

Website www.lean-green-offroad.nl 

  

http://www.lean-green-offroad.nl/
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KennisDistributieCentra Logistiek 

 

Doel 

 

Het netwerk van Kennis Distributie Centra Logistiek maakt logistieke 

kennis en logistieke professionals voor het MKB in Nederland 

vindbaar. Bedrijven krijgen met deze portal toegang tot kennis en 

instrumenten. Deze kennis en instrumenten helpen bedrijven om op 

diverse terreinen bij de bedrijfsvoering sterker te staan en te kunnen 

innoveren, bijvoorbeeld bij hun logistieke planning en het 

ondersteunend ICT- en HRM-beleid. 

Looptijd Continu 

Doelgroep Mkb-ondernemers 

Thema Logistiek 

Financiering Verschillend, afhankelijk van project 

Instrument* Verschillend 

Regio De logistieke kennis DC's vormen een landelijk dekkend netwerk van 

(logistieke) Kennis Distributie Centra (KennisDC's). Er zijn zeven 

centra:  

KennisDC Amsterdam, KennisDC Zeeland-Brabant, KennisDC Zuid-

Holland, KennisDC Limburg, KennisDC Gelderland, KennisDC Noord-

Oost, KennisDC Landelijk 
Website www.kennisdclogistiek.nl 

 

 

 

  

http://www.kennisdclogistiek.nl/
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TKI Dinalog/NWO: Big Data: real time ICT for Logistics 

 

Doel 

 

Big Data: real time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en 

wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de 

logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. De 

behoefte aan ICT-oplossingen binnen de sector logistiek is breed en 

divers. 

Doorlooptijd De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag, 28 februari 

2017, om 14:00 uur. 

Doelgroep Deze call is gericht aan onderzoeksgroepen om in samenwerking met 

het bedrijfsleven projectvoorstellen in te dienen.  

1: het ontwikkelen van een blauwdruk waarin oplossingen worden 

geboden voor fundamentele vraagstukken rondom het gebruik van 

gezamenlijke infrastructuur 

2: het uitvoeren van onderzoek aan uitdagingen in big data binnen de 

logistiek. 

Thema Innovatie 

Financiering Cofinanciering 

Instrument* Tenderregeling 

Regio Landelijk 

Website www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ew/big-data-

real-time-ict-for-logistics/index.html 

 

 

http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ew/big-data-real-time-ict-for-logistics/index.html
http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ew/big-data-real-time-ict-for-logistics/index.html
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KIEM Logistiek 

 

Doel 

 

De regeling KIEM Logistiek stimuleert ondernemers en 

onderzoekers om samen te werken aan praktijkgericht onderzoek 

gericht op concrete innovaties op het gebied van logistiek. 

Doorlooptijd De call for proposals voor KIEM Logistiek is doorlopend en sluit op 

10 november 2017, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare 

middelen zijn uitgeput). 

Doelgroep De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid 

van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior 

onderzoeker. 

Binnen het project gaat de hogeschool een 

samenwerkingsverband aan met minimaal twee mkb-

ondernemingen en/of publieke organisaties uit de beroepspraktijk. 

Thema Nederland als één samenhangend logistiek systeem 

Ketenregie 

Innovatie- en vestigingsklimaat 

Financiering De aan te vragen subsidieomvang is maximaal € 20.000,- per 

aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 

maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 

10.000,- van de totale kosten bij aan het project, waarvan minimaal 

€ 5.000,- afkomstig is vanuit de praktijkpartners en € 5.000,- van 

de hogeschool. 

Instrument Cofinanciering, open regeling met plafond 

Regio Landelijk 

Website www.regieorgaan-sia.nl/content/Thematische+regelingen/KIEM-

logistiek 

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/Thematische+regelingen/KIEM-logistiek
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/Thematische+regelingen/KIEM-logistiek
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Subsidieregeling elektrische voertuigen Den Haag 

 

Doel 

 

Wilt u een 100% elektrische bestelauto kopen? Tweedehands of 

nieuw? U kunt daarvoor tot 30 juni 2017 subsidie aanvragen bij de 

gemeente Den Haag. Via de regeling kunnen 100% elektrische 

bestelauto’s met subsidie worden aangeschaft. 

Looptijd Tot 30-06-2017 

Doelgroep Bedrijven gevestigd in de gemeente Den Haag 

Thema Duurzaamheid 

Financiering Het subsidiebedrag is: maximaal € 3.000 voor een gebruikte auto en 

maximaal € 5.000 voor een nieuwe auto. Nooit hoger dan 50% van de 

aanschafprijs. 

Let op: voertuigen met een cataloguswaarde van meer dan € 50.000 

komen niet in aanmerking voor de subsidie. Voor bestelauto’s en 

taxi’s samen is er € 200.000 beschikbaar. 

Instrument Subsidie 

Regio Gemeente Den Haag 

Website www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidieregeling-

elektrische-voertuigen.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidieregeling-elektrische-voertuigen.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidieregeling-elektrische-voertuigen.htm
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Subsidieregeling aanschaf elektrische voertuigen 

Amsterdam 

 

Doel 

 

U koopt een nieuw elektrisch voertuig. Dat mag zijn: 

 een volledig elektrische auto, bestelauto, taxi of vrachtauto 

 een plug-in hybride vrachtauto of bus mét GPS-systeem die 

registreert welke ritten in Amsterdam elektrisch zijn uitgevoerd. 

Looptijd Tot 31-12-2018 

Doelgroep Uw bedrijf is ingeschreven bij KvK in de gemeente Amsterdam en u 

kunt aantonen dat u met het elektrische voertuig minimaal 8.000 

zakelijke kilometers per jaar in Amsterdam gaat rijden.  

Thema Duurzaamheid 

Financiering U kunt meerdere keren subsidie aanvragen, met een maximum van € 

500.000,- per concern. De maximale subsidiebedragen die u kunt 

ontvangen zijn € 5.000 voor een elektrische bestelauto en € 40.000 

voor een elektrische of plug-in vrachtauto. 

Instrument Subsidie 

Regio Gemeente Amsterdam 

Website https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBCA74071-

7A96-4F67-9A75-088F4E819F79%7D  

 
 

 

  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBCA74071-7A96-4F67-9A75-088F4E819F79%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBCA74071-7A96-4F67-9A75-088F4E819F79%7D
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Sloopregeling bestelauto’s Rotterdam  

 

Doel 

 

Bent u gevestigd in Rotterdam? En heeft u een oude bestelauto? Dan 

krijgt u misschien subsidie voor het slopen van uw oude auto. En voor 

het kopen van een nieuwe auto. Ook kunt u uw oude bestelauto 

inruilen voor een nieuwe bestelauto. 

Looptijd De Sloopregeling loopt tot 30 juni 2017, tenzij het subsidiebudget 

eerder op is. 

Doelgroep Een subsidie wordt uitgekeerd als de aanvrager een voertuig 
aangedreven door diesel van voor 2001 en benzine van voor juli 1992 
laat slopen.  

Thema Duurzaamheid 

Financiering www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/PDC/Formulieren/20151

201%20Bedragen%20sloopregeling.pdf 

Instrument Subsidie 

Regio Gemeente Rotterdam 

Website www.rotterdam.nl/product:subsidiesloopregeling 

 

 

  

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/PDC/Formulieren/20151201%20Bedragen%20sloopregeling.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/PDC/Formulieren/20151201%20Bedragen%20sloopregeling.pdf
http://www.rotterdam.nl/product:subsidiesloopregeling
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LNG regeling Gelderland  

 

Doel 

 

De provincie Gelderland ziet het gebruik van LNG, en de 

hernieuwbare variant bio-LNG, als één van de belangrijke thema’s 

voor het schoner en op den duur duurzamer maken van het transport 

over weg en water in Gelderland. Voor de aanschaf van een 

vrachtwagen op LNG, is in de provincie Gelderland een subsidie van € 

8.000 per voertuig beschikbaar. 

Looptijd Gelderland is voornemens om in de loop van 2017 de huidige 

subsidieregeling voor LNG trucks aan te passen door deze ook van 

toepassing te laten zijn op vervoerders  met lease-contracten voor lng-

vrachtauto’s. 

Doelgroep Een vervoerder in de zin van artikel 1.1 van de Wet wegvervoer 
goederen (beroepsvervoer en eigen vervoer) 
 

Thema Duurzaamheid 

Financiering Het subsidiebedrag bedraagt € 8.000 per voertuig, met een maximum 

van 7 voertuigen (= € 56.000) per aanvrager. 

Instrument Subsidie 

Regio Provincie Gelderland 

Website www.rotterdam.nl/product:subsidiesloopregeling 

 

 

  

http://www.rotterdam.nl/product:subsidiesloopregeling
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SOOB subsidiepunt 
 

Doel 

 

De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel 

nieuwe chauffeurs nodig en is het ook belangrijk dat werknemers goed 

opgeleid blijven. Door het verstrekken van subsidies via SOOB 

Subsidiepunt stimuleert SOOB het volgen van opleidingen en 

trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. 

Doorlooptijd 31-12-2017 

Doelgroep Werkgevers 

Thema HRM 

Financiering  Voor  opleidingen op het gebied van veiligheid € 100,- euro of meer 
subsidie per opleiding verstrekt bijv. VCA, fysieke belasting, 
criminaliteitspreventie en sociale veiligheid. Voor een aantal 
branchekwalificerende opleidingen die worden afgesloten met een 
examen, geldt een extra hoge subsidie. Bijvoorbeeld 
Veiligheidscertificaat Heftruck en Vakbekwaamheid Behandeling 
Gevaarlijke stoffen. 

 Het opleiden van nieuwe chauffeurs kan met 80% subsidie op het 
lesgeld. U geeft de kandidaat een baangarantie van minstens één 
jaar, de kandidaat moet uiterlijk 31-12-2017 klaar zijn met de 
opleiding. Wanneer u medewerkers die al bij u in dienst zijn wil 
opleiden tot chauffeur verstrekt SOOB subsidie op alle onderdelen 
van de Rijopleiding. Over de subsidiabele uurprijs ontvangt u 35% 
subsidie.  

 Voor alle praktijkdagen voor code 95 die u in 2017 laat uitvoeren, 
ontvangt u in 2017 nog een subsidie van € 100,-.  

Instrument* Subsidie 

Regio Landelijk 

Website www.evo.nl/site/soob-subsidie 

  

http://www.evo.nl/site/soob-subsidie
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Electric Mobility Europe 

 

Doel 

 

Deze Europese tender is bedoeld voor innovatieprojecten die 

elektrische mobiliteit in stedelijke gebieden bevorderen 

Looptijd Tot 6-2-2017 

Doelgroep Zowel bedrijven, overheden als kennisinstellingen kunnen zich 

inschrijven voor deze tender. Een voorwaarde is wel dat deze zich 

organiseren in consortia, waarin partijen vertegenwoordigd zijn uit 

minstens drie van de meebetalende landen. Dat zijn: Oostenrijk, Wit-

Rusland, Catalonië, Denemarken, Finland, Duitsland, Hongarije, 

Israël, Nederland, Piedmont, Polen, Spanje, Zweden en Turkije. 

Thema Duurzaamheid 

Financiering Binnen deze tender is voor Nederlandse projecten maximaal € 

2.980.000 beschikbaar. 

Instrument 

 

Subsidie, de subsidieregeling volgt een tweetraps-procedure voor de 

indiening van de projectvoorstellen. Deze start nu met de indiening 

van ‘light proposals’. In een volgende stap volgt de indiening van ‘full 

proposals’ voor die projectvoorstellen die uit de evaluatie van ‘light 

proposal’ worden geselecteerd. 

Regio Europees, grensoverschrijdend 

Website www.electricmobilityeurope.eu 

 

 

 

 

 

 

http://www.electricmobilityeurope.eu/


 

 

Programma's  Deadline 

Scope Thema Soort ondersteuning 
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Mia n.v.t.                

Vamil n.v.t.                

WBSO n.v.t.                 

MIT Logistiek n.n.b.                 

Beter Benutten: Spitsmijden Logistiek Regio Rotterdam 31-12-2017              

Beter Benutten: Bereikbaar Haaglanden Logistiek 31-12-2017              

Beter Benutten: Port of Utrecht 31-12-2017               

Beter Benutten: Maastricht Bereikbaar 31-12-2017               

Greendeal ZES  31-12-2024              

Greendeal ZES 010 31-12-2019                

Lean & Green Offroad n.v.t.              

KennisDC logistiek n.v.t.              

TKI Dinalog/NWO 28-2-2017                  

Kiem logistiek 10-11-2017                 

Elektrische stimuleringsregeling Den Haag 30-6-2017                  

Elektrische stimuleringsregeling Amsterdam 31-12-2018                  

Sloopregeling bestelauto's Rotterdam 30-6-2017                  

LNG regeling Gelderland onbekend                  

SOOB subsidie punt 31-12-2017                  

Electric Mobility Europe 6-2-2017                 

 



 

 

 

 

 

 n.v.t.: niet van toepassing           

 n.n.b.: nog niet bekend            

 *waarschijnlijk open vanaf april 2017           

 Openstaande specifieke Europese regelingen 

 Voor meer informatie over overige Europese overkoepelende programma’s verwijst evofenedex naar: 

www.rvo.nl/sites/default/files/Europese%20subsidies%20Interreg.pdf 

 

file://///EVOFS01/Users$/fvanmaanen/User%20Profile/Desktop/www.rvo.nl/sites/default/files/Europese%20subsidies%20Interreg.pdf

