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FAQ Nationaal Groeifonds 

Oktober 2022 

 

ALGEMEEN 

 

1. Wat is het Nationaal Groeifonds? 

Het Kabinet heeft de komende 5 jaar € 20 miljard uitgetrokken voor projecten. Het gaat om gerichte 

investeringen die een grote kans hebben om te leiden tot structurele en duurzame economische groei 

(tijdshorizon betreft 20-30 jaar). In de 3e ronde kunnen aanvragen worden ingediend binnen 2 pijlers:  

• Kennisontwikkeling;  

• Onderzoek, innovatie en ontwikkeling 

Meer informatie is te vinden www.nationaalgroeifonds.nl 

 

2. Kan ik zelf een voorstel indienen?  

Ja dat kan. Veldpartijen kunnen vanaf de 3e ronde direct indienen en niet meer via een departement 

(zoals in ronde 1 + 2). De subsidieroute – uitgevoerd door RVO- wordt de standaardroute.  

 

3. Welke data zijn belangrijk in de 3e ronde?  

De 3e ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds volop bezig. RVO voert de subsidieregeling uit. 

Informatie is is te vinden op de sites van www.nationaalgroeifonds.nl en op www.rvo.nl. Hier vind je 

o.a. de indieningsformulieren en het analysekader van de adviescommissie.  

Deadline voor indiening definitieve voorstellen 3e ronde is 3 februari 2023 17:00 uur. 

 

4. Wat wordt er bedoeld met QuickScan en is deze verplicht? 

Een belangrijk onderdeel in deze 3e ronde is de QuickScan. Iedereen in NL kan – tot 20 september - 

een verkort projectidee aanleveren bij RVO om indrukken te krijgen of het mogelijk iets is voor het 

NGF. De QuickScan is niet verplicht maar wordt wel door RVO aangemoedigd. Op 28 september 

vond de landelijke informatiebijeenkomst Nationaal Groeifonds plaats. De presentaties kan je hier 

downloaden.   

 

5. Hoeveel budget is er beschikbaar? 

Voor de derde ronde is ongeveer 4 miljard euro beschikbaar. Dit bedrag is voorlopig indicatief gelijk 

verdeeld over beide pijlers - kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie - en over de 

subsidieroute en de departementale route. Er is dus 2 miljard euro per pijler beschikbaar en binnen 

elke pijler is dat 1 miljard euro voor de subsidieroute en 1 miljard voor de departementale route. 

Mogelijk wordt deze indicatieve verdeling nog bijgesteld als de belangstelling voor het fonds, onder 

meer blijkende uit de tot dan toe uitgevoerde quick-scans, daar aanleiding toe geeft. Het zal 

uiteindelijk van de kwaliteit van de ingediende voorstellen afhangen of deze budgetten ook toegekend 

gaan worden. De definitieve budgetten worden bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag. 

 

6. Wat is de minimale subsidieomvang en looptijd van een Groeifonds aanvraag? 

Minimale subsidie per Groeifonds aanvraag is € 30.000.000 waarvan minimaal € 125.000 per 

deelnemer. Daarnaast moet het aannemelijk zijn dat de activiteiten binnen 15 jaar kunnen worden 

voltooid.  

 

7. Wat zijn de beoordelingscriteria van Groeifonds aanvragen? 

De beoordelingscriteria zijn uitgebreid omschreven in het document ‘analysekader Nationaal 

Groeifonds Ronde 3’. Dit document wordt in september 2022 aangevuld. Eerst wordt een check 

gedaan op afwijzingsgronden waarna voorstellen worden beoordeeld a.d.h.v. 4 rangschikkingscriteria: 

a) Bijdrage aan het vergroten van het duurzaam verdienvermogen van Nederland; 

b) De strategische onderbouwing van het voorstel; 

c) De kwaliteit van het plan; 

http://www.nationaalgroeifonds.nl/
file://///vh-fs-01/Projaf$/CLUSTER%20ONDERZOEK&INTERNATIONALISERING/22.%20Groeifonds/Ronde%203/FAQ/www.nationaalgroeifonds.nl%20
file://///vh-fs-01/Projaf$/CLUSTER%20ONDERZOEK&INTERNATIONALISERING/22.%20Groeifonds/Ronde%203/FAQ/www.rvo.nl
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-nationaal-groeifonds/orientatie
https://www.nationaalgroeifonds.nl/actueel/nieuws/2022/10/03/bijeenkomst-nationaal-groeifonds-onderweg-naar-baanbrekende-voorstellen
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d) En samenwerking en governance 

 

Let op, na indiening van het voorstel voert RVO een volledigheidstoets uit. Voorstellen die niet volledig 

zijn, worden afgewezen. Er is geen mogelijkheid om na sluitingsdatum ontbrekende informatie aan te 

leveren.  

 

8. Moet een aanvraag in het Nederlands of Engels opgesteld worden?  

Een aanvraag mag zowel in het Nederlands of Engels ingediend worden. Wel dient er in alle gevallen 

een Nederlandse samenvatting aanwezig te zijn. 

 

9. Heeft de VH een lijst van alle groeifondsinitiatieven die in de maak zijn?   

Er is geen openbare lijst beschikbaar. We houden zelf een lijst bij en deze is niet uitputtend. We zijn 

voor het actueel houden van deze lijst afhankelijk van informatie die door de hogescholen wordt 

aangeleverd. Als je weet dat een hogeschool aangesloten is bij een aanvraag, geef dat dan s.v.p. 

door via groeifonds@vh.nl. Via dit email adres kunnen we ook laten weten welke aanvragen wij weet 

van hebben die thematisch in voorbereiding zijn en indien wij een contactpersoon weten ook een 

match maken. RVO heeft de samenvattingen van alle ingediende Quickscans op haar website 

geplaatst, zie hier.  

 

10. Welke bijdrage kunnen de hogescholen leveren aan de voorstellen? 

Uit de eerste ronde blijkt de commissie het waardeert als het voorstel wordt gedragen door een brede 

vertegenwoordiging uit de kennis- en innovatiesystemen. Er is daarom zeker ruimte voor hogescholen 

binnen de voorstellen. Na de 2e ronde geeft de commissie aan nadrukkelijk geïnteresseerd in 

voorstellen op de missies en thema’s waarin in de vorige rondes nog weinig is geïnvesteerd. De 

commissie groeifonds zoekt deze ronde dan ook naar een meer thematische aanpak (‘challenges’), 

een betere samenhang met andere programma’s en meer aandacht voor human capital. 

Onderscheidend van het onderzoek van hogescholen ten aanzien van de andere kennispartners is dat 

hogescholen in hun praktijkgericht onderzoek veelal werken aan concrete innovatievragen van 

bedrijven. Deze bijdrage kan samengevat worden in 4 deelgebieden 

 

a) Aansluiting mkb; het bestaande netwerk van mkb’ers. Bedrijven zoeken verschillende vormen 

van kennis, soms meer fundamenteel, soms praktijkgericht (kort cyclisch gericht op directe 

praktijktoepassing). Onderzoekers van hogescholen worden sneller gevonden door kleinere 

bedrijven (mkb) met marktvragen waarvoor concreet een oplossing mogelijk is met kennis en 

onderzoek. Binnen de faciliteiten van de hogescholen is het vaak makkelijker voor een bedrijf 

om sneller iets te testen of een prototype te ontwikkelen, veelal met hulp van studenten. 

b) Vraagarticulatie. Hogescholen werken in co-creatie waarbij de vraag afkomstig is van de 

toekomstige gebruiker. Daar is enorm veel ervaring mee o.a. vanuit de RAAK-regeling. 

c) Praktijkgericht onderzoek: Kennisontwikkeling met praktijkpartners. Gericht op praktische 

toepasbare kennis. Vaak in interactie met de praktijk in living labs, fieldlabs, ’Centres of 

Expertise e.d. 

d) Talent- en teamontwikkeling: Hogescholen leiden professionals op. Daar zit ook een kans 

om dit nog meer met bedrijven te ontwikkelen vanuit de behoefte die gaat ontstaan. Hierbij kan 

gedacht worden aan stages, learning communities, innovatietraineeships en take-off 

instrumenten.  

 

We werken de komende maanden dit onderdeel verder uit tot een aantal voorbeeld modules. 

Daarvoor maken we ook graag gebruik van jullie ervaringen en kennis. Heb je een voorbeeld dat je 

met ons kan delen? Heel fijn als je ons dit laat weten via groeifonds@vh.nl. Op die manier werken we 

samen aan het verstevigen van de hbo-positie binnen de nieuwe dynamiek die het Groeifonds teweeg 

brengt. 

 

 

mailto:groeifonds@vh.nl
https://www.nationaalgroeifonds.nl/indienen-ronde-3/documenten/rapporten/2022/10/4/overzicht-quickscans-nationaal-groeifonds-2022
https://regieorgaan-sia.nl/financiering/raak-mkb/
https://regieorgaan-sia.nl/financiering/Innovatietraineeship/
mailto:groeifonds@vh.nl
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11. Moet mijn instelling ook een financiële bijdrage leveren aan de Groeifonds aanvraag? 

De VH, VSNU, NFU en TO2-instellingen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat de toegekende 

middelen voor publieke kennisinstellingen full-cost worden toegekend, gezien de grote matchingsdruk 

en structurele tekorten waar instellingen toch al mee te maken hebben en die – vanwege de groei in 

het aantal studenten en het grotere Europese onderzoeksprogramma - zullen oplopen. Nederlandse 

kennisinstellingen zien mooie kansen die gefinancierd kunnen worden via het groeifonds. Door full-

cost financiering van kennisinstellingen de norm te maken, kunnen wij een optimale bijdrage 

realiseren en voorkomen dat financiële beperkingen de deelname en het succes van de projecten in 

de weg staan. Onder full-cost financiering verstaan we dat er gerekend wordt met integrale kostprijzen 

van kennisinstellingen en/of de HOT-tarieven met een opslag van 50% . 

 

Alle kosten moeten voor de commissie wel goed onderbouwd worden. Vaak is een vorm van 

cofinanciering ook gewenst. Er zijn verschillende vormen van cofinanciering die een instelling kan 

indienen.  

 

1. Directe cofinanciering; 

Bijdrage die zichtbaar is in 

de begroting van een 

voorstel 

a. In-cash: de instelling draagt out-of-pocket bij aan het 

onderzoek door een betaling aan het project of 

aanschaf/inhuur van mensen en faciliteiten. 

b. In-kind directe kosten: de instelling stelt uren van 

wetenschappelijke staf of gebruik van onderzoeksfaciliteiten 

beschikbaar voor de uitvoering van het project 

c. In-kind indirecte kosten: de instelling draagt bij door de 

kosten van huisvesting of gebruik van faciliteiten voor eigen 

rekening te nemen. Indien bij 1b. integrale tarieven zijn 

gebruikt, is deze categorie daarbij inbegrepen. 

2. Indirecte cofinanciering;  

Bijdrage die niet zichtbaar is 

in de begroting van het 

project.  

a. Gerelateerde investeringen: de instelling draagt bij aan het 

project door investering in ‘gerelateerde investeringen’ 

lopende initiatieven en investeringen die eveneens bijdragen 

aan de doelen van het project.  

 

12. Gerelateerde investeringen 

Om commitment en ambitie te tonen kunnen kennisinstellingen gerelateerde investeringen kenbaar 

maken. Gerelateerde investeringen zijn investeringen in lopende initiatieven en investeringen die 

bijdragen aan de doelen van het Groeifondsproject, maar daar geen onderdeel van uit maken.  

Gerelateerde investeringen kunnen kwantitatief (financiële investeringen) of kwalitatief (strategische 

keuzes en kennisbasis) zijn. Dit zijn onder andere investeringen in kennisinfrastructuur, bestaande 

faciliteiten, lopende onderzoeken, onderwijs, valorisatie etc. Het gaat om investeringen die in de 

afgelopen 5 jaar zijn gedaan of voorzien worden gedurende de looptijd van het voorstel. Er is een 

concept steunbrief opgesteld dat gebruikt kan worden om gerelateerde investeringen kenbaar te 

maken. 

 

13. Hoe wordt de bestuurlijke besluitvorming over deelname vanuit de hogescholen 

voorzien, wie coördineert dat? 

Instellingen zijn vrij om deel te nemen aan aanvragen. Hier is geen coördinatie op. Als Vereniging 

Hogescholen kunnen we onze steun betuigen aan voorstellen. Dit loopt via de betreffende 

portefeuillehouder. De werkwijze van de VH kent 3 vormen van betrokkenheid:  

 

Licht  Aanvraag is relevant voor meerdere 

hogescholen  

VH geeft steunbetuiging geen financiële 

verplichtingen, geen ondersteuning.  

Medium Meerdere hogescholen willen 

gezamenlijk een aanvraag doen. 

VH geeft steunbetuiging  

Indien gewenst kan de VH ook zorg dragen 

voor het stimuleren van brede betrokkenheid 
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Aanvraag is voor > 10 hogescholen 

relevant.  

 

van de instellingen en verdeling van 

financiële middelen middels retributie bij de 

betrokken instellingen. Eventueel kunnen de 

betrokken hogescholen er ook voor kiezen 

om iemand aan te trekken die namens de 

hogescholen de aanvraag trekt. Deze 

persoon kan werken vanuit het bureau van 

de VH op basis van retributie.  

 

Zwaar  Voorstel is relevant voor 2/3 van de 

sector, heeft gerede kans van 

slagen, maakt gebruik van de 

departementale route en is relevant 

is voor 2/3 van de sector.  

 

De VH kan financieel bijdragen en 

bureaucapaciteit beschikbaar stellen. Er is 

ruimte voor maximaal een aanvraag per 

ronde.  

 

 

DEPARTEMENTALE ROUTE 

 

1. Hoe werkt het indienen van een aanvraag via de departementale route? 

Naast de subsidieroute bestaat de route van indiening via een departement (zoals in ronde 1 en 2). 

Deze route is alleen bedoeld voor beleidsrijke onderwerpen van grote omvang. Deze aanvragen 

worden gesteund, begeleid en ingediend door een departement. De kans op succes is daardoor 

mogelijk groter. Er is dan ook meer mogelijk via departementale route (o.a. fonds in fonds). Elk 

departement heeft een eigen werkwijze voor de selectie van departementale voorstellen.  

Een aanvraag indienen via subsidieregeling van RVO is de standaardroute.  

 

2. Hoe gaat de procedure na toekenning bij de departementale route? 

De middelen worden verdeeld via departementen. Hierbij wordt per gehonoreerd voorstel een 

uitwerking ‘op maat’ gemaakt. Een en ander is ook afhankelijk van het advies van de 

beoordelingscommissie; bijvoorbeeld of er al dan niet sprake is van een voorwaardelijke toekenning 

van (een deel van) het project.   

 

SUBSIDIEREGELING 

 

1. Komt er ook vierde aanvraagronde?  

Waarschijnlijk wel. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de resultaten van de 3e ronde en de 

actuele politieke ontwikkelingen. In de subsidieregeling Nationaal Groeifonds is opgenomen dat 

jaarlijks het budget en indieningstermijn bekend wordt gemaakt d.m.v. een aparte 

openstellingsregeling.  

 

2. Is een samenwerkingsovereenkomst verplicht bij indienen van de aanvraag? 

Ja, er dient bij aanvragen via de subsidieroute een samenwerkingsovereenkomst te zijn welke wordt 

beoordeeld bij het beoordelingscriterium ‘samenwerking’. Na toekenning mag de 

samenwerkingsovereenkomst niet meer materieel worden gewijzigd. Dit betekent dat de definitieve 

versie geen afbreuk mag doen van hetgeen is beoordeeld bij de aanvraag. 

 

3. Moet de samenwerkingsovereenkomst getekend zijn bij indienen van de aanvraag? 

Nee, dat hoeft niet. De samenwerkingsovereenkomst moet getekend worden voordat een eerste 

uitbetaling plaats kan vinden. 

 

In oktober wordt er door RVO een bijgewerkte handreiking gecommuniceerd met meer details.  

 



5/5 

FAQ Nationaal Groeifonds – Vereniging Hogescholen – Oktober 2022 

 

AANSLUITEN BIJ TOEGEKENDE VOORSTELLEN UIT 1E EN 2E RONDE  

 

1. Hoe kan ik zorgen dat mijn hogeschool zich kan aansluiten bij een Groeifondsvoorstel?  

Bij veel voorstellen zijn hogescholen al direct of indirect betrokken, ofwel thematisch op basis van 

inhoudelijke expertise, dan wel via hun regio. De aanvragen uit ronde 2 worden nu verder uitgewerkt 

en daarmee kan aansluiting gezocht worden zie  www.nationaalgroeifonds.nl. Als jouw hogeschool 

relevante expertise heeft, probeer dan actief aansluiting te zoeken met de indieners.   

 

 

Heeft u nog meer vragen? 

Mist u nog vragen in de lijst met frequently asked questions, aarzel niet om deze door te geven via 

groeifonds@vh.nl. Wij zullen ons best doen deze te beantwoorden en toe te voegen aan deze lijst met 

vragen en antwoorden.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nationaalgroeifonds.nl%2F&data=05%7C01%7Cankeren%40vh.nl%7C7a180cdb6fdd4c0116cc08da5808ac24%7Cd24b201b1a664422aea7f593c638e399%7C0%7C0%7C637919092351447006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rfIug1%2BbRD7Jmj7ayQ%2FyuDAUohOj8GyZZ3mZgFOHqe0%3D&reserved=0
mailto:groeifonds@vh.nl

