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Nederlandse bedrijven en wetenschappe-
lijke instellingen hebben in het verleden
bewezen dat een EU-aanvraag voor
onderzoekssubsidie succesvol kan zijn,
ondanks de complexiteit ervan. Door
hierin samen met partners uit huidige en
toekomstige EU-lidstaten te participeren,
wordt naast uiteraard de financiële steun
en de status meer geboden. Het helpt om

een internationaal netwerk te ontwikke-
len, gerichte internationale ervaring op
te doen en actuele ontwikkelingen van
dichtbij te volgen. Na afloop van het pro-
ject kan zo’n netwerk nuttig blijken voor
meer kennis en omzet.

KP6
Het Zesde Kaderprogramma voor Onder-
zoek en Technologische Ontwikkeling
2002-2006 (KP6) is het belangrijkste EU-
instrument voor de financiering van

onderzoek in Europa. KP6 moet weten-
schappelijke topkwaliteit, verbetering
van het Europese concurrentievermogen
en innovatie bevorderen door een betere
samenwerking en coördinatie tussen de
betrokkenen op alle niveaus.
In vergelijking met het voorafgaande KP5
wordt met KP6 vooral ingezet op heel
omvangrijke projecten met veel deelne-
mers. Het achterliggende idee is het ver-
sterken van de Europese onderzoeksin-
frastructuur zodat de concurrentie met
Noord-Amerika maar ook met het Verre
Oosten beter kan worden aangegaan.
In Brussel is een budget van ¤ 17,5 mrd
gereserveerd, voor ruim ¤ 11 mrd te
besteden aan de zeven onderzoeksgebie-
den die zijn onderscheiden en die ‘the-
matische prioritaire gebieden’ worden
genoemd. In figuur 1 (zie volgende pagi-
na) zijn deze gebieden aangeven met de
gelden die per gebied beschikbaar zijn.

Positie MKB
Omdat het MKB een cruciale rol speelt in
de Europese innovatie en concurrentie-

vermogen en in het scheppen van banen,
is het EU-beleid sterk gericht op onder-
steuning van het MKB. MKB-deelname
aan R&D-projecten wordt dan ook gesti-
muleerd en er zijn zelfs specifieke ten-
ders voor het MKB. Tenminste 10% van
het KP6-budget, circa ¤ 1.700 mln, is
vooral bedoeld voor het MKB. Dit gebeurt
via instrumentaria als Integrated Projects
(IP), Networks of Excellence (NoE), of
Specific Targeted Research Projects
(Strep). In tabel 1 zijn bestaande en nieu-
we EU-instrumenten samengevat.

Craft
Naast KP6 is via de EU-regeling ‘Horizon-
tal research activities involving SMEs’ nog
eens ¤ 430 mln gereserveerd voor uitslui-
tend het MKB via:
– coöperatieve onderzoeksprojecten

(Craft), bedoeld voor specifieke R&D
door individuele MKB-bedrijven;

– collectieve onderzoeksprojecten (Col-
lective Research), bedoeld voor meer
generieke R&D door MKB-onderne-
mingen uit een hele branche. 

Management

Het Zesde Kaderprogramma

(KP6) biedt als een van de wei-

nige Europese regelingen sub-

sidiemogelijkheden voor uit-

sluitend MKB-bedrijven. Hier-

bij is vooral de Craft-regeling

interessant. De weg naar EU-

subsidie kan soms erg lang zijn

en gaat beslist over vele hob-

bels, maar is met succes te

bewandelen. Een toelichting

op de regelingen, aangevuld

met praktische tips.

Binnen de Craft-regeling kunnen
MKB-bedrijven hun bijdrage in natura

voldoen

Onderzoekssubsidies juist
voor het MKB
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‘Brussel’ biedt subsidiemogelijkheden voor
R&D binnen het MKB. Hier het gebouw van de
Europese Commissie.
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In tabel 2 zijn beide MKB-regelingen met
elkaar vergeleken en in het kader de
belangrijkste feiten kort samengevat.
Het vervolg van dit artikel heeft vooral
betrekking op de Craft. Deze richt zich
namelijk specifiek op het MKB en er kan
relatief gemakkelijk aan worden deelge-
nomen. MKB-bedrijven hebben hierin de
mogelijkheid om hun bijdrage in natura
te voldoen. Er behoeft dus niet ‘cash’ te
worden afgerekend, maar bijdragen kun-
nen plaatsvinden door middel van verka-
pitaliseerde arbeid, investeringen en/of
grond- en hulpstoffen. In ruil voor de
inspanning en gemaakte kosten krijgen
MKB-bedrijven via deze regeling geld
vanuit Brussel voor het uitbesteden van
R&D. Ze krijgen tevens de beschikking
over het intellectuele eigendom van de
verkregen resultaten. 

Indieningsprocedure
De werkwijze rond het indienen van pro-
jectvoorstellen is als volgt:
1. Verzoek van de Europese Commissie

(EC) tot het indienen van een ‘Expres-

sion of Interest’ (EoI’s) om te achterha-
len welke onderzoeksideeën er leven
binnen wetenschap en bedrijfsleven.
Deze oproep (juni 2002) heeft meer
dan 13.000 reacties opgeleverd. De
informatie is gebruikt bij het opstellen
van de oproep tot het indienen van
voorstellen.

2. Oproep van de EC, de zogenoemde
call, tot het indienen van voorstellen
met indieningsvereisten (sluitingsdata,
type instrumenten, evaluatiecriteria en
procedure (een of twee stappen)).

3. Opstellen en indienen door (potentië-
le) indieners van een projectvoorstel
aan de hand van deelnameregels,
financiële en juridische aspecten.
Indieners krijgen minimaal drie maan-
den om een voorstel uit te werken en in
te dienen. Advies en ondersteuning is
mogelijk via voorlichtingsbijeenkom-
sten, informatiedagen en cursussen.
Schriftelijke indiening van het project-
voorstel gebeurt via diskette of CD-
rom, maar bij voorkeur via EPSS (het
elektronische aanmeldingssysteem).

De eerstvolgende deadline voor het
indienen van voorstellen in de derde
call is 27 november 2003.

4. Beoordeling van de ingediende voor-
stellen aan de hand van een aantal
basiscriteria, te weten ontvankelijk-
heid, EU-dimensie, economisch
belang, kwaliteit voorstel en deskun-
digheid partners. Hierna volgt een
beoordeling van de wetenschappelijke
en technologische kwaliteit van het
voorgestelde project door externe des-
kundigen. Een adviescommissie van de
EC beslist uiteindelijk welke voorstel-
len worden gehonoreerd. Hierna kun-
nen de contractonderhandelingen
beginnen. De EC geeft namelijk alleen
subsidie als dit in een overeenkomst is
vastgelegd. Hierin staat om welk
bedrag het gaat, voor wie het bestemd
is, wat de ontvanger moet doen, hoe
gecontroleerd wordt, wat te doen bij
wijzigingen, et cetera. 

Aanvragen of niet?
In het bijzonder voor MKB-bedrijven die
nieuwe producten, diensten of processen
willen ontwikkelen voor de (inter)natio-
nale markt en openstaan voor samenwer-
king met andere Europese bedrijven en
onderzoeksinstituten, is de Craft-rege-
ling interessant. Een eerste stap kan zijn
het maken van een afspraak met het
nationale contactpunt om de mogelijk-

De aanvraag moet in een keer perfect
worden ingediend

Tabel 1   Bestaande en nieuwe instrumenten binnen het Zesde Kaderprogramma
EU-Instrument KP6 Nieuw Doel Resultaten EU-bijdrage

in KP6 in ¤

Specific targeted Nee Ondersteuning technologische Genereren van kennis voor nieuwe 105 - 106

research projects innovaties, onderzoek ontwikke- diensten producten, concepten
(Strep) ling en demonstraties of procédés.
Coordination Actions Nee Ondersteunen van coördinatie en Integratiebevorderende activiteiten < 106

(CA) netwerken van R&D-activiteiten en verspreiden van kennis binnen EU
Specific Support Nee Ondersteuning van de Coördineren en verspreiden van < 106

Actions (SSA) KP-implementatie KP-beleid
Integrated Ja Stimuleren van hoogwaardig Genereren van nieuwe kennis en 106 - 107

Projects (IP) onderzoek op het gebied van de bevorderen van EU-samenwerking
7 thema’s 

Network of Excellence Ja Bundelen van kennis, creëren van Creëren van hoogwaardige 106 - 107

(NoE)* lange-termijn-R&D-structuren EU-kennisnetwerken en nieuwe
op Europees niveau kennis

Artikel 169 Ja Ondersteunen van specifiek Genereren van nieuwe kennis > 107

onderzoek met EU-dimensie en en bevorderenvan EU-samenwerking
niet elders financierbaar

*De vastgestelde EU-bijdrage is bij een Network of Excellence gekoppeld aan de bereikte duurzame samenwerking.

7. Burgers, bestuur & kennismaatschapp
6. Duurzame ontwikkeling & ecosysteme
5. Voedselkwaliteit en -veiligheid
4. Lucht- en ruimtevaart
3. Nanotechnologie
2. Informatietechnologie
1. Biowetenschappen, genomica
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Fig. 1   EU budget voor het Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ont-
wikkeling 2002-2006 (KP6) per thematische prioriteit in ¤ mln en % van het totaal. Het totaal-
budget  voor de onderscheiden thematische prioritaire gebieden bedraagt ¤ 11.285 mln. 



ners uit lidstaten die vaak onderverte-
genwoordigd zijn als Portugal, Grieken-
land en Ierland of een van de nieuwe lid-
staten, kan politiek gezien de slagings-
kans vergroten. Vanuit praktisch oogpunt
kan het weer een nadeel zijn.

Bronnen en informatie
– Introduction to the instruments availa-

ble for implementing the FP6 Priority
thematic areas, Research DG EC, 
11 november 2002.

– EU SME-Techweb:
http://sme.cordis.lu/home/index.cfm.

– Nederlands contactpunt EGLiaison voor
CRAFT http://www.senter.nl/

– Kennisgevingen van belangstelling voor
KP6 zijn online te raadplegen op het vol-
gende adres: http://www.cordis.lu/fp6/
eoi-instruments.

– De database Kennisgevingen van
belangstelling is te vinden op
http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm

– Analyse van kvb’s: http://www.cordis.
lu/fp6/eoi-analysis.htm.

– Rapport van de analyse van 2002 KP6
CRAFT Expressions of Interest inventari-
satie http://www.cordis.lu/fp6/eoi-
analysis.htm.

formuleren in de aanvraag. Dit zijn vooral
zaken die te maken hebben met:
– Wat is precies de innovatie?
– Wat wordt er kwantitatief mee bereikt

aan milieu-, energie- en andere verbe-
teringen (bijvoorbeeld hoeveel
MWh/jaar)?

– Wat is de EU-dimensie?
– Betreft het een competitief samenwer-

kingsverband van partners (consortium
genoemd) met eigentijdse expertise?

– Past het perfect binnen de doelstelling
van de call?

– Wat is de te verwachten doorbraak en
wat zijn de op te leveren resultaten en
de mijlpalen?

– Welke partner krijgt wat na afloop van
het project eigendomsrechten, licen-
ties, et cetera?

– Hoe vindt kennisverspreiding van de
resultaten plaats?

Zaak is om onduidelijkheden en vragen
vooraf al zo goed mogelijk te ondervan-
gen en een heldere indruk achter te laten
bij de beoordelaar, los van diens deskun-
digheid. Als het idee en/of de aanpak nog
niet helemaal perfect is, probeer dan het
voorstel zo goed mogelijk te verbeteren.
Dit zal mogelijk een concessie zijn tussen
de tenderdoelstelling en de interesse van
het consortium. Waar nodig kan uitbrei-
ding worden gezocht met strategische
partners die bepaalde sleuteltechnolo-
gieën bezitten. Het opnemen van part-

heden te bespreken. Voor Nederland is
dit Senter/EG-Liaison in Den Haag. Des-
kundigen hieraan verbonden zijn in staat
om snel een idee of aanvraag te toetsen
en waardevolle aanwijzingen te geven ten
aanzien van de wetenschappelijke en
technologische inhoud, maar ook over de
procedure, de eigendomsrechten, con-
structies, partners en begrotingen.
Vervolgens moet het definitieve voorstel
worden opgesteld. Dit is een tijdrovende
bezigheid gezien de uitgebreidheid van
de aanvraag en de complexiteit van de
begroting. Via www.senter.nl kan een
‘Guide For Proposers’ worden verkregen.
Opstellen en indienen kan in eigen
beheer of worden uitbesteed aan een in
het onderzoek participerende research-
instelling. Daarnaast bestaat nog de
mogelijkheid een onafhankelijk gespe-
cialiseerd adviesbureau in de arm te
nemen.

Tips
Anders dan bij bijvoorbeeld nationale
regelingen is er geen toetsing van het
idee mogelijk. Er kan ook geen aanvul-
lende uitleg worden gegeven om vragen
of onduidelijkheden van de beoordelaars
te beantwoorden. De aanvraag moet dus
in een keer perfect worden ingediend.
Tips van insiders zijn gericht op het voor-
af inzichtelijk en onderling geaccepteerd
krijgen van basale zaken en deze helder
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Voorwaarden indienen projectvoorstel
– Minimaal drie MKB-deelnemers uit twee of meer EU-lan-

den.
– Onderzoek uitgevoerd door twee of meer R&D-uitvoerders

uit twee of meer EU-landen.
– Looptijd een tot twee jaar en projectkosten 

¤ 500.000 - ¤ 2 mln.
– Kosten van de R&D-uitvoerder zijn minimaal 40% van tota-

le projectkosten.
– Niet-MKB-bedrijf kan participeren in het Craft-consortium. 
– EU-subsidie bedraagt 50% van

tot ale kosten.
– Projectmanagementkosten

100% vergoed (tot 7% van EU-
bijdrage).

Definitie MKB
– Max. 250 medewerkers.
– Max. omzet van ¤ 40 mln/jaar of

een balanstotaal van maximaal 
¤ 27 mln. 

– Max. 25% eigendom van niet-
MKB-onderneming.

Deadlines voor het indienen van Craft-voorstellen en budget
– 6 maart 2003, ¤ 40 mln (gesloten), Collectieve research

projects:  [FP6-2002-SME-2]
– 29 April 2003, ¤ 95 mln (gesloten), Coöperatieve research

projects: [FP6-2002-SME-1] 
– 27 november 2003, ¤ 60 mln (open), Coöperatieve research

projects: [FP6-2002-SME-1]
– 25 november 2004, ¤ 65 mln (onder voorbehoud) 
– 24 november 2005, ¤ 65 mln (onder voorbehoud)

Feiten en kengetallen EU-regeling voor MKB-bedrijven

Rob Janssens
Dr. ir. J.J. Janssens, Evers & Manders Consult, Hoevelaken,

033-2534820, rob.janssens@emconsult.nl. 

Tabel 2   Vergelijking EU-subsidieregelingen voor het MKB.
Coöperatieve versus collectieve onderzoeksprojecten.

Coöperatieve Collectieve
projecten Craft onderzoeksprojecten

Aanvrager MKB Industriële organisaties
Belanghebbende Individuele MKB MKB of gehele sector
Intellectueel eigendom MKB Industriële organisaties
Budget ¤ 0,5 - 2 mln ¤ 2-5 mln
Projectduur 1-2 jaren 2-3 jaren
Evaluatie 1 stage 2 stages


