
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INNOVATIE TOEPASSING

KLEIN
PROJECT

OM
VA

NG
 V

AN
 P

RO
JE

CT

FASE VAN ONTWIKKELING

GROOT
PROJECT

NWO KIEM SIA KIEM

PPS TOESLAG

HORIZON 2020

SIA RAAK
NWO calls
Creatieve industrie

NWO 
grootschalige programma’s

Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie

RVO MIT

RVO MIT R&D
samenwerking

FINANCIERING VOOR  
ONDERZOEK EN INNOVATIE

Als creatieve professional vertrouw je op  
up-to-date en betrouwbare kennis. Aan deze 
kennis ligt wetenschappelijk onderzoek ten 
grondslag. Soms is deze kennis niet compleet, 
en is het nodig om meer onderzoek te laten 
doen. Je kunt dan onderscheid maken tussen 
of het onderzoek meer fundamenteel is, naar 
methodes bijvoorbeeld, of dat het al dichter 
op de toepassing en doorontwikkeling van  
een product of dienst zit. 

Om het onderzoek te helpen financieren,  
bieden verschillende partijen aantrekkelijke 
regelingen en calls waarmee je als  
consortium, een samenwerkingsverband, 
aan extra ondersteuning kunt komen. Daarbij 
maken ze onderscheid tussen grote en kleine 
projecten. 

De kans is groot dat er een regeling of call 
bestaat die aansluit bij jouw behoefte. In dit 
schema staan een aantal van de belangrijkste 
regelingen. Kijk voor meer regelingen en calls 
op www.clicknl.nl/regelingen-calls.
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