PPS-programmatoeslag
Met de PPS-toeslagregeling Onderzoek en Innovatie stimuleert de overheid industrie en
onderzoeksorganisaties tot het doen van gezamenlijk onderzoek. De uitvoering van de
regeling is belegd bij TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie). TKI-Energie is het
coördinerend TKI voor de Topsector Energie.
Financiële basis van de PPS-regeling is de som van de jaarlijkse private bijdragen aan
onderzoeksorganisaties (de grondslag). De overheid verleent een bedrag van 25% van de
cashbijdrage aan het TKI. Deze toeslag wordt door het TKI ingezet voor nieuwe
onderzoeksprojecten in publiek-private samenwerking. Dit kunnen projecten zijn op het
gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, fundamenteel onderzoek of
innovatie-activiteiten. TKI-projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier
voor de website van RVO, waar dit wordt uitgelegd.
Het TKI-Energie bestaat uit een aantal zogenaamde sub-TKI’s, te weten Energie en Industrie,
Nieuw Gas, Urban Energy en Wind op Zee. TKI-Energie zet de toeslag thematisch in bij de
sub-TKI’s waarbinnen deze gegenereerd is.
Voorstellen voor nieuwe projecten kunnen worden aangeleverd bij de sub-TKI’s. De sub-TKI
beoordeelt of het project inhoudelijk past binnen het programma en legt vervolgens de
projecten voor aan een onafhankelijke adviescommissie of programmaraad. Daar waar er
geen adviescommissie is, beoordeelt het bestuur van de sub-TKI de voorstellen. Bij positief
advies kent TKI-Energie de subsidie toe aan het consortium. Het is aan te bevelen om in een
vroeg stadium contact op te nemen met de sub-TKI om projecten en de mogelijkheden en
voorwaarden van ondersteuning te bespreken.
Een aantal specifieke punten in de toekenning is de TKI-bijdrage en de additionele eisen ten
aanzien van private financiering.
TKI-bijdrage
De sub-TKI brengt een TKI-bijdrage in rekening bij de consortia waaraan een project is
toegekend. Deze bijdrage varieert tussen de 2 en 5% van de totale toegekende PPS-toeslag
per project: de sub-TKI’s rekenen hun eigen bijdragen. De TKI-bijdrage dient ter
ondersteuning van (onverwachte) kosten die het beheer van de PPS-toeslagprojecten met
zich meebrengen.
De sub-TKI stuurt een factuur voor het afgesproken bedrag. De termijn van facturering is in
de basis eenmalig maar kan ook over meerdere jaren worden uitgesmeerd, afhankelijk van
de hoogte van de factuur en de looptijd van een project
Aanvullende eisen ten aanzien van private financiering
in de voorgestelde projecten moet sprake zijn van daadwerkelijke samenwerking tussen

onderzoeksorganisaties en private partijen. Bij een aantal sub-TKI’s wordt dit vertaald in
additionele eisen ten aanzien van de private bijdrage.

PPS-projecttoeslag
Naast deze programma toeslag is er ook PPS-projecttoeslag. Deze regeling kunt u gebruiken
om subsidie verkrijgen op één PPS-onderzoeksproject, waarvoor al afspraken zijn gemaakt
met het bedrijfsleven. Op de website van RVO kunt u meer informatie vinden over dit proces
(https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-eninnovatie/mogelijkheden/pps-projecttoeslag-voor-tki).

Meer informatie?
Op de website van de topsector Energie (https://topsectorenergie.nl) is meer informatie te
vinden over de sub-TKI’s.
De contactpersonen bij de sub-TKI’s zijn:
•
•
•
•

TKI-Energie en Industrie: Peter Alderliesten - Peter.Alderliesten@TKI-E-en-I.nl
TKI Nieuw Gas: Jörg Gigler - Jorg@gigler.nl
TKI Urban Energy: Michiel Kirch - Michiel@tki-urbanenergy.nl
TKI Wind op Zee: pps-toeslag@tki-windopzee.nl

Op de website van RVO is actuele informatie te vinden over verschillende
subsidiemogelijkheden, waaronder de TKI-regeling. Voor vragen over de regeling van TKIEnergie kunt u contact opnemen met Ann Noë, Control@TKI-Energie.nl

