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brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Subsidieoverzicht Rijk (SOR) 2010
1. Inleiding
Regelmatig is door de Tweede Kamer gevraagd om een overzicht van en inzicht in
subsidieregelingen (29 200, nr. 47) (31645, nr. 2041) (31 865, nr. 17). In 2003 heeft het Kabinet
toegezegd om eens per vier jaar een subsidieoverzicht aan de Kamer toe te zenden. Met het
subsidieoverzicht Rijk (SOR) 2010 wordt invulling gegeven aan deze vragen en toezeggingen. Het
SOR 2010 is gebaseerd op door departementen verstrekte informatie over subsidieregelingen en
subsidies. De samenvattende overzichten per ministerie en de informatieoverzichten per
subsidie(-regeling) zijn ook te vinden op de website van de rijksbegroting (www.rijksbegroting.nl).
In het SOR 2010 zijn subsidies en bijdragen van departementen en ZBO’s opgenomen conform de
definiëring van het subsidiebegrip in artikel 4.21 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Zo
zijn niet opgenomen: aanspraken of verplichtingen op grond van fiscale wetten en
volksverzekeringen, inkomensoverdrachten, verstrekkingen aan publiekrechtelijk ingestelde
rechtspersonen, specifieke uitkeringen aan mede-overheden en bekostiging van onderwijs en
onderzoek (structureel/1e geldstroom).
Zoals beschreven in het rapport van de werkgroep “zicht op subsidies” (2003, 29 200, nr. 47) kan
iedere definiëring, en dus afbakening van het subsidiebegrip, leiden tot discussies over
grensgevallen. Om destijds te voldoen aan de wens van de Kamer om een zo breed mogelijk
overzicht van subsidieregelingen te geven, is in 2006 een veel breder ingestoken Instrumenten
overzicht Rijksoverheid (IOR) opgesteld. Het IOR 2006 omvatte alle geldstromen van het Rijk
binnen één jaar (2006), ingedeeld op basis van het Europees Stelsel van nationale Rekeningen
(ESR). Het resultaat was een totaal geïnventariseerde geldstroom van 149,9 miljard euro, verdeeld
over 983 instrumenten. Met een integraal overzicht als het IOR 2006 is er minder kans dat
geldstromen gemist worden. Toen is echter ook onderkend dat de brede opzet ook nadelen kent.
Het grote aantal instrumenten en de grote diversiteit gaan ten koste van het gewenste inzicht in
individuele regelingen. Daarnaast bevat het IOR 2006 ook een grote categorie ‘overig’ met
uitgaven die weinig raakvlak met het subsidies meer hebben. Voorbeelden hiervan zijn:
rentebetalingen, investeringen, interne verrichtingen en aankoop van goederen en diensten.
Om het gewenste inzicht in subsidieregelingen en subsidies te kunnen geven, is bij de opstelling
van het SOR 2010 gekozen voor de definitie van subsidie volgens de Awb. Deze definitie wordt
inmiddels breed door alle ministeries gebruikt en biedt een zo duidelijk mogelijke afbakening. Ook
de per 1 januari 2010 geldende ‘Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking’ gaan uit van de Awbdefinitie. De voortgang van de implementatie van deze aanwijzingen, gericht op uniformering en
vereenvoudiging van het financiële beheer en de verantwoording van subsidies, zal conform
interdepartementale afspraken worden gemonitord. Mede in dit kader wordt nog bezien of en in
welke mate tussentijdse actualisatie nodig is.
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2. Toelichting op het subsidieoverzicht (SOR) 2010
Het SOR biedt per subsidie(-regeling) informatie over:
a) De naam van de subsidie;
b) Het verantwoordelijke ministerie;
c)

De uitvoeringsorganisatie;

d) De doelstelling;
e) De doelgroep;
f)

De begin- en einddatum;

g) Het evaluatiemoment;
h) Het begrotingsartikel;
i)

Het aantal verleningen in 2009;

j)

Het budget in 2010;

k) De budgetten in de jaren 2011 tot 2015.
Nadere toelichting:
ad a)

Subsidieregelingen.
In het SOR zijn subsidieregelingen opgenomen waarvoor per 1 januari 2010 of op een later
moment in 2010 aanvragen voor kunnen worden ingediend, en die in 2010 tot uitgaven
leiden (naar stand begroting 2010). Daarnaast zijn subsidies en bijdragen opgenomen die,
voor zover bekend op 1 januari 2010, in 2010 worden verleend op basis van een kaderwet
of begroting (subsidies met een éénmalig of uniek karakter).

ad c)

De uitvoeringsorganisatie.
Vaak komt de uitvoeringsorganisatie overeen met het verantwoordelijke ministerie. De
uitvoering van de subsidie(-regeling) vindt in deze gevallen bij het verantwoordelijke
ministerie plaats. In veel andere gevallen is de uitvoeringsorganisatie een batenlastendienst onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid. Ook kan een zelfstandig
bestuursorgaan (ZBO), een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), of stichting
belast zijn met de uitvoering.

ad e)

De doelgroep.
Bij de opstelling van het SOR is een indeling gehanteerd in burgers, bedrijven en
instellingen. Een subsidieregeling kan meerdere doelgroepen hebben. Onder instelling
wordt een organisatie zonder winstoogmerk verstaan. Voor de definitie van een bedrijf is
de definitie uit ‘Meten is Weten II’ (2008) gebruikt: het bedrijfsleven bestaat uit alle
sectoren van de economie, met uitzondering van de publieke delen van het openbaar
bestuur, overheidsdiensten en de verplichte sociale verzekeringen, en het onderwijs. Voor
deze uitzonderingen geldt dat de private onderdelen daarvan wél onder het bedrijfsleven
vallen.

ad g)

Het evaluatiemoment.
In het overzicht is per regeling ook het evaluatiemoment (jaartal) opgenomen, mede ter
invulling van de toezegging van de minister van Financiën naar aanleiding van de motie
Weekers (31 865, nr. 14). De beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van
instrumenten wordt gedaan door de beleidsverantwoordelijke ministers en
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staatssecretarissen, bijvoorbeeld in beleidsdoorlichtingen die aan de Tweede Kamer worden
aangeboden.
ad h)

Het begrotingsartikel.
Het artikel uit de begroting van het ministerie voor de subsidie(-regeling) waarop uitgaven
ten behoeve van de subsidie worden gedaan.

ad i)

Het aantal verleningen in 2009.
Als peiljaar voor het aantal verleningen per subsidieregeling wordt het jaar 2009
gehanteerd; het meest recente jaar waarover deze informatie beschikbaar is.

ad j)

Het budget in 2010.
In een aantal gevallen is het budget 2010 niet ingevuld. De reden hiervoor is dat bij het
opstellen van de overzichten hierover nog geen informatie beschikbaar was of dat pas in
2011 of later budget gereserveerd is.

ad k)

De budgetten in de jaren 2011 tot 2015.
De budgetten voor de jaren 2011 tot 2015 zijn niet voor alle subsidieregelingen bekend.
Deze bedragen worden in veel van deze gevallen pas voor het desbetreffende
begrotingsjaar bepaald.
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3. Samenvattende overzichten
3.1 Overzicht aantal subsidies/subsidieregelingen en budgetten in 2010
In tabel 1 is per ministerie het totaal budget 2010 en het totaal aantal subsidieregelingen (inclusief
éénmalige subsidies) weergegeven.
Tabel 1:
Ministerie

BUZA
EZ
3
OCW
4
VWS
JUS
VW
VROM
LNV
BZK
SZW
DEF
FIN
Totalen

Totale budget 2010 en aantallen subsidieregelingen per ministerie
1

Totaal budget 2010 €

1.443.523.020
1.345.138.000
1.135.366.654
698.412.000 + pm
689.873.000
245.809.820
173.031.000
117.666.801
98.479.839
94.936.135
15.784.000
1.577.000
6.059.597.269

Totaal aantal subsidieregelingen
/instrumenten
(incl. éénmalige subsidies)
80
2
54
153
19
37
118
10
36
38
58
15
2
620

1
VWS is incl. J&G en VROM is incl. WWI. Het ministerie van AZ is niet opgenomen omdat dit ministerie geen
subsidieregeling
2

In het subsidieoverzicht van het ministerie van EZ zijn 54 subsidieinstrumenten opgenomen, waarvan 32
instrumenten onder zeven ministeriële regelingen vallen.

3
Het budget 2010 van OCW heeft tevens betrekking op subsidies op het terrein van cultuur die via een aantal
fondsen worden verstrekt. Het budgettair beslag van deze subsidies in 2010 bedraagt € 151.705.823. Vanaf
2009 is er een zogenaamde landelijke basisinfrastructuur, waarbinnen de fondsen een grotere rol hebben
gekregen. De fondsen nemen beslissingen waarbij directe politieke sturing en verantwoordelijkheid niet aan de
orde zijn, aangezien in zeer overwegende mate oordelen over de artistieke, cultuurhistorische of andere
culturele waarden dan wel uitvoerende handelingen in het geding zijn.
4
T.a.v. VWS; het 'budget 2010’ van de subsidieregeling VWS-subsidies is nog niet bekend en dus niet
meegenomen in tabel 1. Het budget van deze regeling bedroeg in 2009
circa € 684 miljoen.
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3.2 Verdeling van subsidies/subsidieregelingen en budgetten in 2010 over doelgroepen
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verdeling van subsidies/subsidieregelingen en
budgetten in 2010 over de doelgroepen.
Tabel 2 en de bijbehorende figuur 2a geven inzicht in het aantal subsidies/subsidieregelingen per
categorie doelgroep.
Tabel 2:

Verdeling van het aantal subsidies/subsidieregelingen over de
doelgroepen

Doelgroep
Bedrijven
Instellingen
Burgers
Bedrijven en Instellingen
Bedrijven en Burgers
Instellingen en Burgers
Bedrijven, Instellingen en
Burgers
Totaal

Figuur 2a:

Totaal aantal subsidie
(-regelingen)
74
329
41
93
11
53

% verdeling over
doelgroepen
12%
53%
7%
15%
2%
8%
3%

19
620

100%

Verdeling van het aantal subsidies/subsidieregelingen over de
doelgroepen
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Tabel 3 en de bijbehorende figuur 3a geven inzicht in de budgetten 2010 per categorie doelgroep.

Tabel 3:

Verdeling budget 2010 over de doelgroepen

Doelgroep
Bedrijven
Instellingen
Burgers
Bedrijven en Instellingen
Bedrijven en Burgers
Instellingen en Burgers
Bedrijven, Instellingen en
Burgers
Totaal

Figuur 3a:

Totaal beschikbaar
budget 2010
835.950.330
2.004.808.320
421.642.885
2.252.895.369
78.287.972
234.474.089
231.538.300

% verdeling over
doelgroepen
14%
33%
7%
37%
1%
4%
4%

6.059.597.269

100%

Verdeling budget 2010 over de doelgroepen
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3.3 Analyse van het aantal subsidies/subsidieregelingen naar de grootte van het budget 2010
Deze paragraaf toont de uitkomsten van de analyse van het aantal subsidies/subsidieregelingen
naar de grootte van het budget 2010. Tabel 4 toont het totale budget 2010 en het aantal
subsidies/subsidieregelingen voor de categorieën van 0 tot 1 miljoen euro, van 1 tot 5 miljoen
euro, van 5 tot 10 miljoen euro, van 10 tot 100 miljoen euro en vanaf 100 miljoen euro. De
analyse is gebaseerd op het ‘budget 2010’ en niet op het ‘totaal beschikbaar budget’ van een
subsidie of subsidieregeling.
Het gaat om 588 subsidies/subsidieregelingen. Dit zijn er minder dan het totaal aantal van 620,
omdat niet alle subsidies/subsidieregelingen een budget voor 2010 hebben. Dit kan bijvoorbeeld
zijn omdat voor subsidies of subsidieregelingen pas in 2011 of later budget gereserveerd is. De
subsidies/subsidieregelingen die geen budget 2010 hebben, zijn niet meegenomen in onderstaande
analyse.

Tabel 4:

Budgetten 2010 en aantal subsidies/subsidieregelingen
per categorie

Categorie

Budget 2010 €

0 tot 1 miljoen €
1 tot 5 miljoen €
5 tot 10 miljoen €
10 tot 100 miljoen €
vanaf 100 miljoen €
Totaal

73.646.472
319.781.725
390.304.163
3.221.097.909
2.054.767.000
6.059.597.269

%

1%
6%
6%
53%
34%
100%

Aantal
subsidies/
regelingen
284
129
53
112
10
588

%

48%
22%
9%
19%
2%
100%

In de tabellen 5 tot en met 9 is per categorie is een verdere onderverdeling naar ministeries
gemaakt. Per categorie is een tabel opgesteld waarin per ministerie het aantal
subsidies/subsidieregelingen en het budget 2010 is weergegeven.

Tabel 5:
Ministerie
VW
OCW
SZW
BZK
JUS
LNV
DEF
BUZA
EZ
VWS
FIN
VROM
Totaal

Subsidies/subsidieregelingen per ministerie < € 1 miljoen
Aantal subsidies/subsidieregelingen
83
66
44
23
20
17
12
10
5
2
1
1
284

Budget 2010 €
17.333.221
20.940.578
9.245.699
4.802.505
6.712.000
5.747.801
539.000
3.843.668
2.372.000
1.520.000
390.000
200.000
73.646.472
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Tabel 6:

Ministerie
OCW
BUZA
VW
LNV
SZW
BZK
EZ
JUS
VWS
DEF
FIN
VROM
Totaal

Tabel 7:

Ministerie
OCW
BUZA
VW
EZ
JUS
BZK
LNV
VROM
VWS
DEF
FIN
SZW
Totaal

Tabel 8:

Ministerie
EZ
OCW
BUZA
VWS
VROM
VW
JUS
LNV
BZK
SZW
DEF
FIN
Totaal

Subsidies/subsidieregelingen per ministerie
van € 1 en tot € 5 miljoen
Aantal subsidies/subsidieregelingen
33
26
15
12
11
10
10
5
3
2
1
1
129

Budget 2010 €
82.336.007
77.680.352
37.355.596
22.302.000
28.890.436
18.405.334
23.906.000
736.000
9.500.000
7.265.000
1.187.000
4.218.000
319.781.725

Subsidies/subsidieregelingen per ministerie
van € 5 en tot € 10 miljoen
Aantal subsidies/subsidieregelingen
12
10
9
8
5
2
2
2
2
1
0
0
53

Budget 2010 €
88.053.454
68.763.000
67.388.709
66.184.000
33.555.000
15.500.000
12.192.000
13.860.000
16.828.000
7.980.000
390.304.163

Subsidies/subsidieregelingen per ministerie
van € 10 en tot € 100 miljoen
Aantal subsidies/subsidieregelingen
29
27
26
8
6
5
4
3
2
2
0
0
112

Budget 2010 €
1.063.547.000
786.556.615
630.686.000
184.211.000
154.753.000
123.732.294
83.615.000
77.425.000
59.772.000
56.800.000
3.221.097.909
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Tabel 9:

Ministerie
JUS
VWS
BUZA
EZ
OCW
BZK
DEF
FIN
LNV
SZW
VROM
VW
Totaal

Subsidies/subsidieregelingen per ministerie
vanaf € 100 miljoen
Aantal subsidies/subsidieregelingen
3
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
10

Budget 2010 €
559.255.000
486.353.000
662.550.000
189.129.000
157.480.000
2.054.767.000
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4. Subsidieoverzichten per ministerie
4.1
ID.nr.
295

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)
5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Medefinancieringsstelsel 2007-2010

De algemene beleidsdoelstelling van

Bedrijven en

€ 527.500.000

(inclusief TMF) 135

(MFS)

het MFS is duurzame

instellingen

Evaluatiemoment
2009 beperkt; 2012
Effectenonderzoek

armoedebestrijding in
ontwikkelingslanden door
versterking van het maatschappelijk
middenveld in het Zuiden, om ook
op deze manier een bijdrage te
leveren aan verbetering van de
levensomstandigheden en aan het
vergroten van de mogelijkheden van
de bevolking om zeggenschap te
krijgen over vorming en uitvoering
van overheidsbeleid. Duurzame
armoedebestrijding is onlosmakelijk
verbonden met de kwaliteit van het
openbare bestuur, waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen
de legitimiteit en de effectiviteit van
dat bestuur. Op beide gebieden
speelt een goed georganiseerd
middenveld in het Zuiden en in het
Noorden een cruciale rol.
1046

Internationale onderwijsprogramma

Training, onderzoek en opleiding,

Instellingen

€ 135.050.000

11

2011

Instellingen

€ 76.500.000

2

2012

€ 41.432.000

100

2010

institutionele support een- en
meerjarige activiteiten.
1049

SNV-programma

Capaciteitsversterking in
ontwikkelingslanden, versterking
van het maatschappelijk
middenveld.

100

Private Sector

De doelstelling van het Private

Bedrijven en

Investeringsprogramma (PSI)

Sector Investeringprogramma (PSI)

Instellingen

opvolger PSOM

is een bijdrage te leveren aan
armoedevermindering door het

5

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Burgers

€ 34.425.000

1

Evaluatie 2008

bevorderen van duurzame
bedrijfsinvesteringen in de
geselecteerde ontwikkelingslanden.
PSI stimuleert de overdracht van
kennis, kunde en kapitaal van
Nederlandse bedrijven, met name
van het MKB, om het bedrijfsleven
in ontwikkelingslanden tot bloei te
brengen. Het programma beoogt
Nederlandse investeerders over de
streep te trekken om in
ontwikkelingslanden samen met
daar geregistreerde ondernemingen
te investeren. Het draagt financieel
bij aan pilotinvesteringen die anders
niet gerealiseerd zouden worden,
omdat de product/markt risico’s te
hoog zijn. De buitenlandse
investeringen zijn daarbij middel om
het lokale bedrijfsleven te
versterken, duurzame
werkgelegenheid te creëren,
inkomens te verhogen en bij te
dragen aan kennisoverdracht. PSI
wordt uitgevoerd door de EVD,
agentschap voor Internationaal
Ondernemen en Samenwerken van
het ministerie van Economische
Zaken . Het programma is de
opvolger van PSOM en is open voor
geselecteerde ontwikkelingslanden
in Midden- en Oost-Europa, Afrika,
Azië, het Midden-Oosten en LatijnsAmerika. M.n. voor de PSI-plus
landen o.a. Afghanistan, Burundi,
Palestijse gebieden, Sierrra Leaone
en zuidelijk Sudan.
914

Voorlichting op het terrein van

Het Nationale Commissie voor

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Ontwikkelingssamenwerking (via

Internationale Samenwerking en

NCDO)

Duurzame Ontwikkeling heeft

Het ministerie van Buitenlandse

Bedrijven en

€ 33.800.000

0

2010

Zaken bevordert met het Matra-

Instellingen

€ 32.558.000

7

2006

€ 31.700.000

1

2009

verschillende subsidieprogramma's
voor de financiering van
kleinschalige projecten. NCDO helpt
mensen en organisaties in
Nederland die zich inzetten voor de
verbetering van de positie van
mensen in ontwikkelingslanden.
Deze lokale ontwikkelingsprojecten
worden ondersteund met advies en
subsidie.
907

Matra programma gemoderniseerd

programma sinds 1994 de opbouw
van het maatschappelijk middenveld
(civil society) in de Midden- en
Oost-Europese landen. Het Matraprogramma is vernoemd naar de
Maatschappelijke Transformatie.
1016
146

Marktontwikkeling

Projecten op het gebied van

Bedrijven en

marktontwikkeling.

Instellingen

Personele Samenwerking

Nederland hecht veel waarde aan

Instellingen

Ontwikkelingslanden (PSO)

het bijdragen aan een sterk
maatschappelijk middenveld in
ontwikkelingslanden. Nederlandse
maatschappelijke organisaties
kunnen een belangrijke rol spelen
bij het versterken van lokale
maatschappelijke organisaties. Het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
wil bevorderen dat dit op
professionele wijze gebeurt.
Ondersteuning van een organisatie
als PSO past hierin. Het doel van
PSO is om significant bij te dragen
aan kwaliteitsversterking van
capaciteitsopbouw van Nederlandse

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 30.000.000

5

2009; 2010

Instellingen

€ 28.000.000

10

2008

ontwikkelingsorganisaties. Het
Ministerie verwacht dat PSO een
lange termijn visie – met zicht op
2015 – ontwikkelt aan de hand van
dit beleidskader.
1034
302

Milieu centraal subsidiedeel

Diverse activiteiten en programma's

gemengde post

op (internationaal) milieugebied.

Stabiliteitsfonds

Diverse investeringen en andere
uitgaven ter stabilisering van
instabiele regio's.

1045

Internationale onderwijsinstituten

Kennisontwikkeling.

Instellingen

€ 26.939.000

3

2011

1038

Spec activiteiten: Vrouwen en

Financiering van eenmalige

Instellingen

€ 25.000.000

0

2010; 2007

ontwikkeling

beleidsinnovatieve activiteiten op

Instellingen

€ 25.000.000

41

2006

Instellingen

€ 25.000.000

0

2007; 2010

Versterking van kennis en

Bedrijven en

€ 24.335.000

23

2011

onderzoek in beleid en praktijk van

Instellingen

€ 23.815.000

vanuit BuZa geen nieuwe

2010

het terrein van vrouwen, o.a.
toegang tot gezondheidszorg.
1041

Noodhulp (centraal)

Het zo goed mogelijk tegengaan van
de negatieve gevolgen van
bijvoorbeeld conflicten of
natuurrampen. Daarnaast ook
noodhup in langdurige crisis, geeft
Nederland ook humanitaire hulp bij
acute noodsituaties.

1047

Thema Vrouwen en ontwikkeling

Diverse activiteiten en programma's
op gebied vrouwen en ontwikkeling.

150

Onderzoek en Innovatie CENTRAAL

OS en versterking van onderwijs en
onderzoekscapaciteit in
partnerlanden op het terrein van
Hiv/aids; vrouwen empowerment;
innovatie; kleine boeren, armoede
bestrijding, enz.
687

CBI - Centrum ter Bevordering van

Bijdrage aan de gelijke economische

Bedrijven en

de Import uit Ontwikkelingslanden

ontwikkeling van geselecteerde

Instellingen

ontwikkelingslanden door het
verschaffen van ondersteuning op
het gebied van exportmarketing en
management aan SME exporteurs
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

verleningen in 2009

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 20.258.000

31

2011

Verzekeringstelsel ontwikkelen in

Bedrijven en

€ 18.951.000

10

2010 Ghana

OS-landen.

Instellingen

Speciale activiteiten Biodiversiteit en

Financiering van eenmalige

Instellingen

€ 17.500.000

11

2006

bossen;klimaat energie

beleidsinnovatieve activiteiten op

Instellingen

€ 16.345.000

2

2007

en en organisaties op het gebied
van business support met het doel
export naar Europa te vergroten.
1039

Mensenrechtenfonds

Bescherming van de rechten van de
mens; gemengde activiteiten op het
gebied van mensenrechten; lokale
activiteitenopbouw van lokale
capaciteit op het gebied van
mensenrechten.

1021
1035

HIV/Aids (centraal) verzekeringen

het terrein van mileu, klimaat en
OS.
145

Beleidskader

De globalisering van de

Vakbondsmedefinanciering 2005-

wereldeconomie is het resultaat van

2008 (VMF)

een aantal ontwikkelingen en
processen die onderling
samenhangen. Voorbeelden zijn
deregulering en liberalisering,
toename van internationale handel
en directe buitenlandse
investeringen, de
internationalisering van financiële
markten, de ontwikkeling van
communicatie- en
transporttechnologieën, de
privatisering van de publieke sector
en migratie.
Verdere liberalisering van de
wereldhandel kan een belangrijke
bijdrage leveren aan de
economische groei, de
werkgelegenheid, de bestrijding van
de armoede en de verhoging van de
welvaart in arme landen. Veel

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 16.000.000

onder MFS/TMF

2011

armoedeproblemen hebben echter
juist te maken met arbeidsrelaties
die onder invloed van globalisering
aan verandering onderhevig zijn. In
een wereld waar kapitaal veel
mobieler is dan arbeid zijn allerlei
nieuwe vormen van organisatie en
arbeidsverhoudingen gecreëerd
waarbij bedrijvigheid zeer snel
verplaatst kan worden. De
internationale vakbeweging kan een
wezenlijke bijdrage leveren aan
duurzame armoedebestrijding en
het realiseren van de Millennium
Development Goals (MDG’s)
vanwege haar focus op
arbeidsrechten (waaronder
vakbondsrechten).
Doelstelling van het VMP is om een
bijdrage te leveren aan de
versterking van
vakbondsorganisaties in
ontwikkelingslanden en de
bevordering van arbeidsrechten
wereldwijd.
143

Programma Onderzoek Milieu en

Bijdrage aan onderzoek milieu en

Bedrijven en

Water

water; de minister kan subsidie

Instellingen

verlenen ten behoeve van
activiteiten die sterken tot of
dienstig zijn aan onderzoek en
kennisontwikkeling en waarvan de
uitkomsten effectief gebruikt kunnen
worden voor het behalen van de
Nederlandse doelstellingen van het
buitenlands beleid op het terrein van
armoedebestrijding en duurzame
ontwikkeling.
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.
1020

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

MOL-fonds FMO

Investeringen in infrastructuur.

Bedrijven en

€ 14.500.000

2

2009

burgers

€ 13.500.000

1

Niet apart voorzien

€ 12.500.000

vanuit BuZa geen nieuwe

2009

Instellingen
1033

Assistentdeskundigen programma

Inzet academisch gevormd
personeel om ervaring op te doen
bij internationale organisaties.

185

Schokland Fonds (MDG3-Fonds:

Met het Schoklandfonds wil de

Bedrijven,

Investeren in gelijkheid)

minister innovatieve

Instellingen

samenwerkingsvormen en ideeën uit

en Burgers

verleningen in 2009

de samenleving faciliteren en een
impuls geven. Doel van het
Schoklandfonds is initiatiefnemers of
samenwerkenden met goed
doordachte en uitgewerkte ideeën,
gericht op het effectief dichterbij
brengen van één of meer
millenniumdoelen, te ondersteunen.
De initiatiefnemers dragen zelf
(materieel en/of immaterieel)
substantieel bij maar hebben nog
een laatste duwtje nodig om samen
iets groots te bewerkstelligen. In
zo’n geval kan een bijdrage uit het
Schoklandfonds een aanvullende of
finale stimulans zijn.
917

Seksuele en reproductieve

Voor deze subsidie komen

gezondheid en rechten

uitsluitend internationale niet
gouvernementele organisaties in
aanmerking die programma’s
uitvoeren op het terrein van:
– Beroepsvorming en training van
verloskundigen en versterken van
verloskundigen organisaties;
– Bevordering van productie en
registratie van
combinatieverpakking van medische
abortuspillen;
– gespecialiseerde assistentie aan
overheden op het gebied van veilige

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

Instellingen

€ 11.700.000

18

2007

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 10.864.000

2

Cbi-2010

€ 10.064.000

1

2007

abortus, met name wat betreft
beleidsontwikkeling en -uitvoering,
training van gezondheidswerkers, en
aanpassing van de wet- en
regelgeving;
– social franchising van (seksuele en
reproductieve gezondheid en
rechten) dienstverlening;
– seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten in
conflictgebieden en noodsituaties;
– Substantiële, wereldwijde
vergroting van toegang tot een
breed palet aan seksuele en
reproductieve gezondheidsdiensten
via nationale
(vrijwilligers)organisaties, waarbij
integraal aandacht voor family
planning, veilige abortus, jongeren,
pleitbezorging en aids;
– Pleitbezorging en lokale
capaciteitsopbouw voor seksuele- en
reproductieve gezondheid en
rechten door het bijeenbrengen van
de wereldwijde beweging van
vrouwen en meisjes ten aanzien van
gezondheid en mensenrechten en
(inter)nationale beleidsmakers.
2.Met het oog op beperking van
bestuurslasten en ter voorkoming
van versnippering van middelen, zal
er naar gestreefd worden om slechts
een beperkt aantal
subsidieaanvragers voor subsidie in
aanmerking te brengen.
1019
1014

Kennis en vaardigheden
PUM

Trainingsprogramma's en

Bedrijven en

kennisoverdracht.

Instellingen

Management ondersteuning in

Bedrijven

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 10.000.000

0

2007; effecten 2009

€ 9.200.000

2

Effecten onderzoek

samenwerking met VNO/NCW.
345

Humanitair ontmijnen

Nederland heeft zich middels
ondertekening en ratificatie van het
Verdrag van Ottawa ertoe verplicht
om landen die daar zelf niet of
minder goed toe in staat zijn, bij te
staan bij mine action (art. 6.3, 6.4
en 6.5): dwz. bij de zorg voor
slachtoffers, bij ruiming van mijnen
alsmede vernietiging van
opgeslagen mijnen (stockpiled antipersonel mines). In het kader van
het Protocol V van de Convention on
Certain Conventional Weapons
(CCW), geldt een dergelijke
verplichting ook voor wat betreft
ongeëxplodeerde munitie alsmede
achtergelaten munitie (unexploded
ordnance (UXO) en abandoned
explosive ordnance). Teneinde het
jaarlijkse aantal slachtoffers van
ongevallen met explosieven terug te
dringen en de sociaaleconomische ontwikkeling in postconflict gebieden te bevorderen, is
het ruimen van landmijnen (APmijnen alsmede Mines other than
Anti-Personnel Mines, ofwel
MOTAPM), en, waar dat aan de orde
komt, Explosive Remnants of War
(verlaten munitieopslagplaatsen en
onontplofte munitie zoals
submunitie van clusterwapens)
onderdeel van het Nederlandse
geïntegreerde beleid op het gebied
van wederopbouw na conflict.

1044

NIMD Netherlands Institute for

Ondersteuning van

Instellingen

Multiparty Democracy

democratiseringsproces in jonge

en burgers

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

2009

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 9.087.000

0

Meegenomen in

democratieën; gezamenlijke
initiatieven om democratisch
systeem te verbeteren;
institutionele ontwikkeling van
politieke partijen; ontwikkeling civil
society.
1012

Klein-programmafonds non-oda (alle

De opvolger van van de

Burgers en

directies)

Programmafondse Intensivering

instellingen

thematische en

Buitenlandse Betrekkingen, PCAP,

regionale evaluaties

PICB, PKP enz. Steun aan o.a.
kleine culturele initiatieven.
147

PPP Gezondheid (Beleidsregels

De farmaceutische industrie is de

Bedrijven en

Publiek Private Partnerschappen)

laatste jaren veel nauwer betrokken

Instellingen

€ 8.200.000

vanuit BuZa geen nieuwe

2009/2010

verleningen in 2009

geraakt bij de gezondheid van de
bevolking in ontwikkelingslanden.
Dit is een belangrijke verandering
van de laatste jaren: de
farmaceutische bedrijven erkennen
steeds meer dat zij ook een
verantwoordelijkheid hebben op het
gebied van het verbeteren van de
gezondheidszorg in met name het
Zuiden: Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
1023
144

Gemeente initiatieven

Ondersteunen initiatieven op

Instellingen

gemeentelijk samenwerkingsniveau.

en burgers

Jonge en Vernieuwende Organisaties

De algemene beleidsdoelstelling van

Instellingen

(onderdeel MFS)

het MFS is duurzame
armoedebestrijding in
ontwikkelingslanden door
versterking van het maatschappelijk
middenveld in het Zuiden, om ook
op deze manier een bijdrage te
leveren aan verbetering van de
levensomstandigheden en aan het
vergroten van de mogelijkheden van
de bevolking om zeggenschap te
krijgen over vorming en uitvoering

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

€ 7.665.000

1

Nog niet gepland

€ 6.500.000

onder MFS/TMF

2009/02010

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Ondersteunen van

Bedrijven en

€ 6.353.000

2

2009; 2008

microfinancieringsinstellingen.

Instellingen

Dit fonds ondersteunt

Bedrijven en

€ 6.000.000

vanuit BuZa geen nieuwe

2012

ontwikkelingslanden bij het

Instellingen

van overheidsbeleid. Duurzame
armoedebestrijding is onlosmakelijk
verbonden met de kwaliteit van het
openbare bestuur, waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen
de legitimiteit en de effectiviteit van
dat bestuur. Op beide gebieden
speelt een goed georganiseerd
middenveld in het Zuiden en in het
Noorden een cruciale rol.
1018
678

Financiele sector
Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal

verleningen in 2009

verduurzamen van de productie van
biomassa voor energiedoeleinden.
De ondersteuning is gericht op
duurzame productie van biomassa
voor energiedoeleinden voor zowel
eigen (nationaal) gebruik als voor
export. De ontwikkeling en
toepassing van certificering en
macro-monitoring zijn belangrijke
aspecten. Het fonds richt zich met
name op negen landen: Indonesië,
Vietnam, Colombia, Nicaragua, Mali,
Ethiopië, Tanzania, Mozambique en
Zuid-Afrika. Projecten in of met
deze landen genieten dan ook de
voorkeur.
102

Daey Ouwens Fonds

Het Daey Ouwens Fonds is bedoeld

Bedrijven en

om meer mensen in de Minst

Instellingen

Ontwikkelde Landen (MOLs) toegang
tot energie te geven, door het
bevorderen van kleinschalige
projecten op het gebied van
hernieuwbare en
arbeidsgenererende vormen van
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

€ 5.500.000

vanuit BuZa geen nieuwe
verleningen in 2009

2010/2011/2012

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 5.258.000

0

Nog niet bekend

energievoorziening. De belangrijkste
doelgroepen zijn de MOLs in SubSahara-Afrika. Projecten die gericht
zijn op deze landen, genieten
daarom de voorkeur boven
projecten in andere MOLs.
335
339

Programma Ondersteuning

Financiële ondersteuning t.b.v.

Bedrijven en

Buitenlands Beleid (POBB) algemeen

prioriteiten buitenlands beleid.

Instellingen

Instandhouding Vredespalies,

Instellingen

€ 5.000.000

1

Nog niet bepaald

€ 4.500.000

2

2010

Instellingen

€ 4.432.000

121

2015

€ 4.313.000

2

Nog niet bekend

€ 4.282.000

21

2009

Carnegiestichting

bibliotheekexpositie.
1037

Drinkwater en sanitaire

Diverse activiteiten en programma's

Bedrijven en

voorzieningen (gemengde post)

op gebied integraal drinkwater en

Instellingen

sanitatie.
311

MATRA Goede bestuur, projecten

Versterking van democratie en

programma

rechtstaat in landen met een EUtoeteredingsperspectief en
nabuurstaten van de EU.

1017
1022

Wet- en regelgeving
Duurzame economische ontwikkeling

Regulerend kader ontwikkelen in

Bedrijven en

OS-landen.

Instellingen

De minister kan, onverminderd het

Bedrijven en

overigens krachtens artikel 3, eerste

Instellingen

en tweede lid, van de Kaderwet
subsidies Ministerie van
Buitenlandse Zaken bepaalde,
subsidie verlenen ten behoeve van
activiteiten die strekken tot of
dienstig zijn aan structurele
armoedebestrijding in
ontwikkelingslanden. De activiteiten
hebben betrekking op een of meer
van de volgende thema’s:
a. onderwijs,
b. HIV/AIDS en seksuele en
reproductieve gezondheid en
rechten,
c. milieu en water,
d. goed bestuur, mensenrechten en
vredesopbouw en
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Diverse activiteiten op gebied

Instellingen,

€ 4.106.000

7

2012

cultuur en ontwikkeling.

bedrijven en
Instellingen

€ 4.000.000

2

2009

Opbouw na natuurrampen,

Bedrijven en

€ 4.000.000

7

Tsunami 2008

burgeroorlog en andere catastrofes.

Instellingen

Versterken cultureel profiel en

Instellingen

€ 3.988.000

21

2012

Het doel van de Indonesiëfaciliteit is

Bedrijven en

€ 3.600.000

vanuit BuZa geen nieuwe

2010/2011

het leveren van een bijdrage aan

Instellingen

e. duurzame economische
ontwikkeling.
1027

Thema: Cultuur en ontwikkeling

burgers
1030

POBB/VB

Financiële ondersteuning t.b.v.
prioriteiten buitenlands beleid.

1040
1026

Wederopbouw (centraal)
HGIS Cultuur

positieve beeldvorming in en buiten
Nederland.
42

Subsidie Indonesiëfaciliteit

verleningen in 2009

duurzame ontwikkeling in Indonesië
door middel van activiteiten gericht
op capaciteitsversterking ter
bevordering van stabiliteit en
veiligheid in maatschappelijke,
economische en ecologische zin, en
het bevorderen van het
investeringsklimaat voor duurzaam
ondernemen.
1036
1028

Thema: integraal waterbeheer

Diverse activiteiten en programma's

(gemengde post)

op gebied integraal waterbeheer.

Instellingen

€ 3.500.000

6

2009

Speciale activiteiten Cultuur en
ontwikkeling

Financiering van eenmalige

Instellingen

€ 3.410.000

2

2012

beleidsinnovatieve activiteiten op

en burgers

Prins Clausfonds

Het Prins Claus Fonds is een

€ 3.403.352

1

2007

het terrein van cultuur en OS.
188

platform voor interculturele
uitwisseling.
In samenwerking met personen en
organisaties vooral uit Afrika, Azië,
Latijns Amerika en het Caribisch
gebied realiseert het Fonds
activiteiten en publicaties die
bijdragen aan de positieve
wisselwerking tussen cultuur en
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

Instellingen

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Afbouw van de huidige

Bedrijven en

€ 3.270.000

vanuit BuZa geen nieuwe

Niet bepaald, wel

ontwikkelingssamenwerkingsrelatie

Instellingen

verleningen in 2009

close monitoring op

ontwikkeling.
De Prins Claus Prijzen die jaarlijks
worden toegekend, bieden personen
en organisaties internationale
erkenning en nieuwe mogelijkheden.
160

Twinning faciliteit Suriname

met Suriname en het tegelijkertijd

input en output

infaseren van een nieuwe relatie,
die op een bredere leest is
geschoeid, zijnde een samenwerking
van samenleving tot samenleving en
niet louter van overheid tot
overheid. De twinningfaciliteit moet
daartoe mede als instrument
dienen.
299

Clingendael

Bijdrage aan het instituut

Instellingen

€ 2.820.000

1

2009

Instellingen

€ 2.560.000

4

Nog niet bepaald

Het Europafonds is erop gericht om

Bedrijven en

€ 2.500.000

15

2008/9

projecten van Nederlandse

Instellingen

€ 2.500.000

6

Clingendael (Nederlands instituut
voor insternationale betrekkingen).
1050

Bijdragen aan instituten

Grotere bekendheid met de
Nederlandse Cultuur.

161

Europafonds

organisaties te ondersteunen die in
Nederland een bijdrage leveren aan
de voorlichting en meningsvorming
over de Europese Unie.
1043

Goed Bestuur (Centraal

Bevordering van politiek goed

Instellingen

bestuur (inclusief democratisering,

2009; 2010
beleidsdoorlichting

corruptiebestrijding en
rechtstaatontwikkeling) in
partnerlanden via diverse
activiteiten; inzet anti-corruptie,
advisering aangaan van strategische
partnerschappen.
1032

MEFMI Macroeconomic and Financial

Verbeteren van het macro-

Mangement Institute of Eastern and

economische en financiële

Southern Africa

management in Afrikaanse landen

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

Instellingen

€ 2.281.000

1

2008 Afrika evaluatie

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Burgers

€ 2.265.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

vanuit BuZa geen nieuwe

Nog niet bekend

door het geven van technische
assistentie.
330

Bijdragen aan instituten

Grotere bekendheid met de
Nederlandse Cultuur: parijs,

verleningen in 2009

Brussel, Jakarta; activiteiten vanuit
Nederlandse Instituten in het
buitenland en de facilitering
daarvan.
142

Matra, Goed bestuur, Kleine

Verbeteren van het lokale

Bedrijven en

Plaatstelijke Activiteiten programma

democratisch bestuur.

Instellingen

€ 2.000.000

2

2009

MATRA Goed bestuur, politieke

Steun democratische ontwikkelingen

partijen programma

door versterking democratie

Instellingen

€ 2.000.000

7

2015

Burgers

€ 2.000.000

2

2011

Het Internationaal Cultuurbeleid is

Bedrijven,

€ 1.950.000

vanuit BuZa geen nieuwe

2011

gericht op versterking van het

instellingen

internationale culturele profiel van

en burgers

(KPA)
310

instituties, partijen in oost- en
midden Europa.
327

Gedetineerdenbegeleiding

Bezoek aan en contact onder
houden met gedetineerden in
buitenlandse Gevangenissen.

331

Internationaal Cultuurbeleid

verleningen in 2009

Nederland en de verdieping van de
culturele betrekkingen met een
aantal landen en regio's. Bij
internationaal Cultuurbeleid gaat het
om halen en brengen, om
wederkerigheid, om Nederland in
het buitenland en het buitenland in
Nederland. Die internationale
culturele uitwisseling levert
wederzijdse inspiratie op die ons in
meer opzichten verrijkt. Het biedt
Nederlandse kunstenaars bovendien
marktverruiming en aansluiting op
internationale netwerken.
154

Fonds Economische Opbouw Uruzgan

Het Fonds Economische Opbouw

Bedrijven en

Uruzgan (FEOU) ondersteunt

Instellingen

activiteiten die bijdragen aan de
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

€ 1.500.000

vanuit BuZa geen nieuwe
verleningen in 2009

2010

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 1.500.000

1

Nog niet bepaald

Instellingen

€ 1.000.000

1

2006

Ten behoeve van activiteiten gericht

Bedrijven en

€ 600.000

2

Nog niet bepaald

op of ter bevordering van

Instellingen

€ 558.000

1

Per activiteit

economische ontwikkeling van de
provincie Uruzgan in Afghanistan.
Het fonds stimuleert investeringen
in de private sector - dè motor
achter duurzame economische
ontwikkeling in Uruzgan.
Investeringen dragen bij aan de
bestrijding van armoede, omdat ze
direct leiden tot werkgelegenheid,
inkomen en kennisoverdracht.
Het fonds is open voor projecten in
elke sector van de economie.
1025

Sport en OS

Stimuleren sport via Ned sport- en
ontwikklingsorganisaties en
organisaties in OS-landen.

1042

Noodhulp niet DAC landen

Het zo goed mogelijk tegengaan van
de negatieve gevolgen van
bijvoorbeeld conflicten of
natuurrampen. Daarnaast ook
noodhup in langdurige crisis,
geeftNederland ook humanitaire
hulp bij acute noodsituaties.

99

Fonds Mesofinanciering

kredietverstrekking aan
ondernemers in
ontwikkelingslanden, alsook
risicodragende investeringen in
ontwikkelingslanden, alsmede het
verstrekken van financieringen en
technische assistentie ten behoeve
van bedrijven en financiële
instellingen in ontwikkelingslanden.
1024

algemene ODA-activiteiten

Verhoogde economische groep en

Bedrijven en

verminderde armoede als gevolg

instellingen

slotrapport datals

van gezonde private sector

input gebruikt wordt

ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

bij sectorale of
thematische
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ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Internationaal Antiterrorisme

De subsidie wordt beschikbaar

Instellingen

€ 500.000

1

2009 deelevaluatie

Instituut

gesteld voor het inrichten,

€ 500.000

2

2007

evaluaties
916

vormgeven en functioneren van een
instituut op het gebied van
internationale terrorismebestrijding,
met bijzonder aandacht voor
preventieve en
(internationaal)rechtelijke
(mensenrechten en internationaal
humanitair recht) aspecten (hierna:
Instituut). De subsidieontvanger zal
verantwoordelijk zijn voor de
opbouw, de lancering, de
internationale en nationale
inbedding en het ontplooien en
ondersteunen van activiteiten van
het Instituut. Ook zal de
subsidieontvanger verantwoordelijk
zijn voor de werving van fondsen en
het verwerven van
(onderzoeks)projecten voor het
Instituut. Op het moment dat het
subsidietijdvak ten einde loopt,
dient het Instituut onafhankelijk van
onderhavige subsidie te kunnen
opereren.
1015
301

Maatschappelijk verantwoord

Initiatieven op maatschappelijke

Bedrijven en

ondernemen

verantwoord ondernemen.

Instellingen

Bijdrage aan de Atlantische

Instellingen

€ 490.000

1

2009

Het doel van de Vietnam Faciliteit

Bedrijven en

€ 478.125

0

Nog niet bekend

(VF) is het bevorderen en het

Instellingen

Subsidie Atlantische Commissie

Commissie meerjaren bijdrage.
915

Vietnam Faciliteit

verdiepen van de betrekkingen met
Vietnam door middel van projecten
die zijn gericht op kennisoverdracht
en -uitwisseling,
capaciteitsversterking en human
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Draagvlak bevordering Nederlands

Bedrijven en

€ 449.000

0

2008 Afrika

Beleid voor Afrika.

instellingen

Versterking cultureel profiel en

Bedrijven en

€ 200.000

5

Evaluatie bij

positieve beeldvorming in en buiten

instellingen

resources development (HRD) in
Vietnam in een van de volgende
sectoren: private sector
ontwikkeling, landbouw,
gezondheidszorg en water. De VF
richt zich bij voorkeur op activiteiten
die niet kunnen worden gefinancierd
door andere overheidsprogramma’s
voor wetenschappelijke
samenwerking, dan wel door de
financiële pakketten ter bevordering
van export, technologische
samenwerking en investeringen van
het ministerie van Economische
Zaken. Positionering van
Nederlandse kennis en kunde in
Vietnam is een nevendoelstelling
van de VF.
1013
1011

Subsidie overig DAM
Internationale manifestatie

beleidevaluatie
beëindiging van

Nederland.
680

Tijdelijke subsidieregeling

De minister kan, onverminderd het

internationale organisaties voor

overigens krachtens artikel 3, eerste

ontwikkelingssamenwerking(SALIN)

en tweede lid, van de Kaderwet
subsidies Ministerie van
Buitenlandse Zaken bepaalde,
subsidie verlenen ten behoeve van
activiteiten die strekken tot of
dienstig zijn aan structurele
armoedebestrijding in
ontwikkelingslanden. De activiteiten
hebben betrekking op een of meer
van de volgende thema’s:
a. onderwijs,
b. HIV/AIDS en seksuele en
reproductieve gezondheid en

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

activiteit
Instellingen

€ 40.543

vanuit BuZa geen nieuwe
verleningen in 2009

Niet apart voorzien

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 28.000

1

Niet voorzien

€0

vanuit BuZa geen nieuwe

2009

rechten,
c. milieu en water,
d. goed bestuur, mensenrechten en
vredesopbouw en
e. duurzame economische
ontwikkeling.
1031

Helsinki Comite

Mensenrechtenmonitoring
wereldwijd.

159

Financieringsmaatschappij voor

FMO is het Nederlandse loket op het

Bedrijven en

Ontwikkelingslanden (FMO)

gebied van private

Instellingen

verleningen in 2009

sectorfinanciering in
ontwikkelingslanden. FMO richt zich
op bedrijven en financiële
instellingen en verstrekt kredieten
en deelnames in het
aandelenkapitaal. FMO beschikt over
een netwerk van ongeveer honderd
lokale banken waarmee in
ontwikkelingslanden wordt
samengewerkt. Via de speciale
programma’s Capacity Development
en het fonds voor hoge
risicofinanciering MASSIF wordt
geïnvesteerd in de kennis en
mogelijkheden van kleine lokale
banken die kredietverlening aan het
midden- en kleinbedrijf en kleine
ondernemers (micro-financiering)
willen vergroten.
298

Internationaal strafhof

Het Strafhof vervolgt individuen

Instellingen

€0

2

voor de meest gruwelijke misdaden,

Aparte evaluatie niet
voorzien

oorlogsmisdaden, misdaden tegen
de menselijkheid en genocide.
324

Cultuur en

Kennis en onderzoek op culturele

Bedrijven en

ontwikkelingssamenwerking

aspecten bij

Instellingen

€0

vanuit BuZa geen nieuwe

2011

verleningen in 2009

ontwikkelingssamenwerking.
341

Stichting Dick Scherpenzeel

Journalistenprijs.

Instellingen

€0

1

Geen evaluatie
voorzien

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

ID.nr.
346

5

Naam subsidie/subsidieregeling
Kleine en lichte wapens

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

De Nederlandse inzet heeft als doel

Instellingen

€0

om het aantal slachtoffers van
gewapend geweld, gewapende
conflicten en criminaliteit te
verminderen en daarmee bij te
dragen aan veiligheid en stabiliteit,
als voorwaarde voor duurzame
ontwikkeling en het bereiken van de
Millennium Development Goals.
Hieruit vloeit logischerwijs voort dat
de Nederlandse regering zich op
multilateraal vlak in zal zetten om
het gewapende geweld te
verminderen en om de
ongecontroleerde verspreiding van
kleine en lichte wapens en munitie
aan banden te leggen. Omdat
Nederland groot belang hecht aan
het implementeren van de
afspraken die op internationaal en
regionaal niveau zijn gemaakt, zal
de bilaterale ondersteuning van
activiteiten in landen en regio’s op
dit gebied een belangrijke rol spelen
in de uitvoering van het beleid. Om
deze doelstelling te bereiken zal de
Nederlandse beleidsinzet zich
richten op de hieronder nader
uitgewerkte drie hoofdthema’s:
1. Implementatie van het VN
actieprogramma en andere
multilaterale en regionale
initiatieven en afspraken op het
gebied van kleine en lichte wapens
(inclusief de tussenhandel) en op
het gebied van munitie;
2. Beperking van gewapend geweld
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

vanuit BuZa geen nieuwe

2009

verleningen in 2009

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€0

vanuit BuZa geen nieuwe

2010; 2008

en een geïntegreerd kleine wapens
en ontwikkelingsbeleid;
3. Richtlijnen voor legale
wapenhandel.
909

Medefinancieringsstelsel 2011-2015

Doelstelling en beleidsthema’s van

Bedrijven en

(MFS II)

het MFS II.

Instellingen

De overkoepelende
beleidsdoelstelling van het MFS II is
het leveren van een bijdrage aan de
opbouw en de versterking van het
maatschappelijk middenveld in het
Zuiden als bouwsteen voor
structurele armoedevermindering.
Om voor subsidieverlening in het
kader van MFS II in aanmerking te
komen dienen maatschappelijke
organisaties strategische
samenwerkingsverbanden met
partners in het Zuiden te hebben en
moeten zij op een effectieve en
efficieሷnte wijze werken aan de

opbouw en versterking van het
maatschappelijk middenveld. Zij
kunnen dat doen op basis van één
of meer van de volgende
strategieeሷn5 die verschillend van

aard zijn en elkaar kunnen
versterken:
Duurzame economische
ontwikkeling en directe
armoedebestrijding zijn rechtstreeks
gericht op het versterken van het
vermogen van mensen om zelf te
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

verleningen in 2009

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
kunnen voorzien in basisbehoeften.
Maatschappijopbouw (inclusief
vredesinitiatieven en
conflictpreventie) is het versterken
van pluriforme, op lokale snit
gesneden democratische instituties
en organisaties met als doel het
bewerkstelligen van rechtvaardiger
machtsverhoudingen.
Beleidsbeiሷnvloeding:

maatschappelijke organisaties geven
burgers een stem teneinde
processen en structuren die
armoede en ongelijkheid in stand
houden te veranderen.
Een strategie moet echter geen
keurslijf zijn en genoemde
strategieeሷn hoeven dan ook niet per

se te worden gehanteerd om voor
subsidie in aanmerking te komen:
het is mogelijk om nieuwe
strategieeሷn toe te passen.

In het MFS staan daarbij de
volgende thema’s centraal,
gebaseerd op de prioritaire
beleidsthema’s binnen het
Nederlandse ontwikkelingsbeleid:
· Duurzame economische
ontwikkeling · HIV/AIDS · Onderwijs
· Gezondheidszorg
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

5

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

· Mensenrechten, inclusief sociaaleconomisch recht · Democratisering
· Goed bestuur · Water en sanitatie
· Sport en cultuur
Het MFS biedt plaats aan zowel
brede maatschappelijk organisaties
die meerdere thema’s bestrijken, als
aan grotere en kleinere thematische
maatschappelijke organisaties die
werken vanuit één of meerdere
beleidsthema’s.
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
80

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

€ 1.443.523.020

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BUZA

4.2
ID.nr.
1088

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Stichting Ontwikkeling Nederlandse

USONA is verantwoordelijk voor een

Instellingen

€ 45.100.000

7

N.v.t.

Antillen

rechtmatig en doelmatig beheer van

Instellingen

€ 14.672.000

10

Op basis van

de gelden die donoren ter
beschikking stellen voor
ontwikkelingsprojecten in de
Nederlandse Antillen.
947

Subsidiëring van politieke partijen

Al enige tijd geleden is in een

(WSPP)

conceptwetsvoorstel financiering

financieel verslag en

politieke partijen het voornemen

activiteitenverslag

neergelegd om de taken
subsidiëring van politieke partijen
en het toezicht op de financiën van
politieke partijen bij de Kiesraad
onder te brengen. Over dit
wetsvoorstel is op 13 maart 2006 en
op 13 april 2006 door de Kiesraad
geadviseerd. Op 9 december 2008 is
op verzoek van de minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een nadere
reactie uitgebracht. Het
wetsvoorstel is nog niet bij de
Tweede Kamer ingediend.
1085
616

Antilliaanse Medefinancierings

AMFO financiert NGO-projecten op

Organisatie

de Nederlandse Antillen.

Instellingen

€ 9.500.000

1

N.v.t.

Tijdelijke subsidieregeling voorkomen
en tegengaan van polarisatie en

De Minister kan op aanvraag een

Bedrijven en

€ 6.000.000

10

In 2010 evaluatie over

subsidie verstrekken voor

Instellingen

radicalisering

bovenlokale activiteiten ten behoeve

2008/2009

van het voorkomen of tegengaan
van polarisatie en radicalisering
onder jongeren.
359

A&O fonds

Bijdrage aan Stichting A&O Fonds
Rijk

Instellingen

€ 3.350.000

1

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK

6

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

ID.nr.

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

676

Regeling subsidiëring

Bijdrage aan de Stichting

Oorlogsgravenstichting

Oorlogsgraven

Instellingen

€ 2.579.850

1

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

605

Regeling subsidie

Bijdrage aan het LSOP ten behoeve

onderzoeksprogramma Politie en

van het laten uitvoeren van

het opstellen van het

Wetenschap

onderzoeken die strekken tot

subsidieoverzicht BZK

realisering van het door de CPW

was nog geen

opgestelde en door de minister

evaluatiemoment

vastgestelde onderzoeksprogramma

gepland. Afspraak met

op het gebied van politie en

DG is om in 2010

veiligheid.

hiervoor een moment

Instellingen

€ 2.268.901

1

Op het moment van

vast te stellen
610

Subsidieregeling CAOP

Ter bevordering van een adequaat

Instellingen

€ 2.140.000

1

Instellingen

€ 1.850.000

1

2013/2014

werk-,overlegstelsel
(sectorenmodel)
611

Subsidieregeling voor het Rode Kruis

De minister kan op aanvraag per

(2008)

boekjaar een subsidie aan het Rode

het opstellen van het

Kruis verstrekken ten behoeve van

subsidieoverzicht BZK

activiteiten met betrekking tot

was nog geen

geneeskundige hulpverlening bij

evaluatiemoment

ongevallen en rampen,

gepland. Afspraak met

verwanteninformatie en opsporing

DG is om in 2010

van vermiste personen.

hiervoor een moment

Op het moment van

vast te stellen
1094

Stichting Verdeling Overheidsbijdrage

Bevorderen adequaat werk-,
overlegstelsel

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

Instellingen

€ 1.603.846

1

Jaarlijkse overleggen
van een

ID.nr.

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
accountantverklaring
over de aanwending
van de gelden tot
defintiever vaststelling
van de subsidie

607

Tijdelijke subsidie regeling IPP (IPP:

De Minister verstrekt

het Instituut voor Publiek en Politiek)

overeenkomstig deze regeling het

het opstellen van het

IPP een subsidie ten behoeve van

subsidieoverzicht BZK

het uitvoeren van het door het IPP

was nog geen

opgestelde en door de minister

evaluatiemoment

goedgekeurde

gepland. Afspraak met

activiteitenprogramma.

DG is om in 2010

Instellingen

€ 1.587.737

1

Op het moment van

hiervoor een moment
vast te stellen
613

Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL

De minister verstrekt

ten behoeve van DCNA

overeenkomstig deze regeling de

het opstellen van het

IUCN NL een subsidie ten behoeve

subsidieoverzicht BZK

van het uitvoeren van het door de

was nog geen

DCNA opgestelde en door de

evaluatiemoment

minister goedgekeurde

gepland. Afspraak met

activiteitenprogramma.

DG is om in 2010

Instellingen

€ 1.025.000

1

Op het moment van

hiervoor een moment
vast te stellen
1089

Actieprogramma Lokaal Bestuur

Professionalisering politieke

Instellingen

€ 1.000.000

1

Op basis van

bevorderen van het veilig kunnen

Bedrijven en

€ 1.000.000

46, diverse bedragen

Bij het afleggen van

uitvoeren van een publieke taak

Instellingen

ambtsdragers
1095

Stimuleringsregeling VPT

ingediend jaarplan
de
verantwoording over
de
ontvangen bijdrage

615

Tijdelijke subsidieregeling veilige

De Minister kan op aanvraag een

Bedrijven en

publieke taak

subsidie verstrekken voor

Instellingen

€ 500.000

0

Op het moment van
het opstellen van het

activiteiten die agressie en geweld

subsidieoverzicht BZK

tegen werknemers, bij de

was nog geen

uitoefening van hun publieke taak,

evaluatiemoment

voorkomen of tegengaan.

gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

ID.nr.

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Stichting Impact

Bijdrage aan de Stichting Impact,

Instellingen

€ 467.000

1

Evaluatiemoment
vast te stellen

351

Op het moment van

kwalitatief en hoogwaardige en

het opstellen van het

adequaat georganiseerde

subsidieoverzicht BZK

psychosociale zorg na rampen

was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

608

Subsidieregeling Kenniscentrum

De Minister verstrekt jaarlijks

Europa decentraal

overeenkomstig deze regeling het

Instellingen

€ 426.288

1

Op basis van
jaarverslag

Kenniscentrum Europa decentraal
een subsidie voor het geven van
voorlichting en het verstrekken van
informatie aan provincies,
gemeenten en waterschappen over
Europese regelgeving en het
Europese beleid dat voor deze
instanties van belang is.
606

Regeling subsidiëring Stichting VSO

De minister verstrekt de Stichting

(Stichting Verbond Sectorwerkgevers

VSO, die tot doel heeft werkgevers

het opstellen van het

Overheid)

in de overheidssectoren een

subsidieoverzicht BZK

platform te bieden ter onderlinge

was nog geen

afstemming en expertise ten

evaluatiemoment

behoeve van het

gepland. Afspraak met

arbeidsvoorwaardenoverleg, een

DG is om in 2010

subsidie ten behoeve van

hiervoor een moment

Instellingen

€ 400.000

1

activiteiten die strekk
1091

Programma subsidie niet-overheid

Bevordering van een divers

(diversiteit)

samengesteld personeelsbestand

Op het moment van

vast te stellen
Instellingen

€ 400.000

1

Eindevaluatie eind
2011, bij het afleggen
van de
eindverantwoording

1092

Scholing en vorming

Scholing en vorming

gemeenteraadsleden

gemeenteraadsleden

Instellingen

€ 400.000

151

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

ID.nr.

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG om hiervoor in
2010 een moment
vast te stellen

355

Stichting Nationaal

Bijdrage aan Stichting Nationaal

Brandweermuseum

Brandweermuseum

Instellingen

€ 245.000

1

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

614

Tijdelijke subsidieregeling LSA

De minister verstrekt

Instellingen

€ 229.770

1

Op het moment van

overeenkomstig deze regeling het

het opstellen van het

LSA een subsidie ten behoeve van

subsidieoverzicht BZK

het uitvoeren van het door het LSA

was nog geen

opgestelde en door de minister

evaluatiemoment

goedgekeurde Activiteitenplan.

gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

701

Stichting studieverzameling Het

Bijdrage aan de Stichting Het

Nederlands Politie Museum

Nederlands Politie Museum

Instellingen

€ 217.000

1

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

1087

IPSE Studies (TU Delft)

Bevordering van de

Instellingen

€ 200.000

1

arbeidsproductiviteit

Jaarlijks in 2011,
2012, 2013 en 2014
moet een
eindverantwoording
worden afgelegd

1084

EIPA

Doelstelling realiseren, die staan in

Burgers,

de statuten die vanaf 1-5-1997

bedrijven en

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

€ 198.644

0

2013/2014

ID.nr.

1093

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

gelden

instellingen

Subsidie Vereniging van

het bevorderen van diversiteit bij de

Burgers en

Gemeentesecretarissen

gemeentesecretarissen

instellingen

Stichting Koninklijk Paleis

Het initiëren en coördineren van

Burgers en

(Amsterdam t.b.v. Publieksfunctie)

activiteiten, gericht op een

instellingen

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 198.000

1

Plan is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

702

€ 184.000

0

Op het moment van
het opstellen van het

veelvuldig gebruik van het

subsidieoverzicht BZK

Koninklijk paleis te Amsterdam,

was nog geen

welke ten doel hebben het paleis

evaluatiemoment

een publieksfunctie in Amsterdam te

gepland. Afspraak met

doen vervullen.

DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

1097

Project OV-contactfunctionaris

terugdringen geweld / agressie in

Burgers,

het OV

bedrijven en

€ 150.000

0

van de

instellingen
1090

Comite 4/5 mei

ondersteuning acitiviteiten 4/ 5 mei

Burgers en

Het het overleggen
eindverantwoording

€ 119.000

1

instellingen

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

1098

Kennis-expertisecentrum VPT

hulp bieden verhalen van schade

Burgers

€ 105.000

0

Instellingen

€ 100.803

1

Onbekend

e.d.
360

Subsidieregeling Stichting CAOP

Bijdrage aan de Stichting CAOP

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

1008

Ontwikkeling rijksbreed

Ontwikkelen van kennis op terrein

bedrijfsvoeringsbeleid

van organisatie en het

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

Instelling

€ 63.000

1

Jaarlijks

ID.nr.

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Ontwikkeling en het gebruik van

Ontwikkelen van kennis op terrein

scenariomodellen

van organisatie en het

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 63.000

1

Jaarlijks

Instellingen

€ 60.000

1

personeelsbeleid
1009

personeelsbeleid
352

Stichting Maatschappij en Politie

Bijdrage aan de stichting
Maatschappij en Politie

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

609

Subsidieregeling Nicis Institute

De Minister verstrekt jaarlijks een

(voorm. Kenniscentrum Grote

subsidie aan het het Nicis Institute

het opstellen van het

Steden)

(voorm. Kenniscentrum Grote

subsidieoverzicht BZK

Steden) overeenkomstig deze

was nog geen

regeling ten behoeve van het

evaluatiemoment

uitvoeren van het door het door het

gepland. Afspraak met

instituut opgestelde

DG is om in 2010

basisprogramma Grote Steden. Dit

hiervoor een moment

gaat middels een overboeking naar

vast te stellen

Instellingen

€ 40.000

1

Op het moment van

het departement van WWI, waar de
verantwoordelijkheid ligt voor het
Grote steden beleid.
357

Stichting Nationale Collectie

Bijdrage aan Nationale Collectie

Bescherming Bevolking

Bescherming Bevolking. De Stichting

begindatum/

stelt zich ten doel: Het

einddatum.

instandhouden en beheren

Er komt geen aparte

van alle goederen en documentatie

evaluatie meer voor

die specifiek in gebruik waren bij

deze subsidie.

Instellingen

€ 30.000

1

Zie opmerkingen bij

voormalige Nederlandse
organisaties.
354

Stichting Nationaal Brandweer

Bijdrage aan het Nationaal

Documentatiecentrum

Brandweer Documentatie Centrum

Instellingen

€ 6.000

1

Op het moment van
het opstellen van het
subsidieoverzicht BZK
was nog geen
evaluatiemoment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

ID.nr.

6

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
gepland. Afspraak met
DG is om in 2010
hiervoor een moment
vast te stellen

612

Tijdelijke subsidieregeling innovatie

De Minister kan subsidies

openbaar bestuur 2006.

verstrekken ter stimulering van het

het opstellen van het

uitvoeren van een experiment.

subsidieoverzicht BZK

2.Voor een subsidie komen in

was nog geen

aanmerking: ministeries, provincies,

evaluatiemoment

gemeenten, waterschappen, Hoge

gepland. Afspraak met

Colleges van Staat en zelfstandige

DG is om in 2010

bestuursorganen.

hiervoor een moment

Instellingen

€0

0

Op het moment van

vast te stellen
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
38

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

€ 98.479.839

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie BZK

4.3
ID.nr.
372

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Defensie (DEF)
7

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Stichting Het Militair Historisch

De stichting heeft ten doel de

Instellingen

€ 7.980.000

1

Museum

museale collectie die zij in beheer

wordt een evaluatie

heeft: te optimaliseren en verder te

voorzien.

Om de 2 jaar. In 2010

vormen; het behoud en de
toegankelijkheid van de collectie te
bevorderen; huidige en toekomstige
generaties, met gebruikmaking van
deze collectie, inzicht te verschaffen
in de samenhang tussen de militaire
en algemene geschiedenis van
Nederland; een brugfunctie tussen
de maatschappij en haar
krijgsmacht te vormen en voorts al
hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
377

Stichting Veteranen Instituut

De stichting voert het

Instellingen

€ 4.810.000

1

veteranenbeleid namens de minister
van Defensie uit.
689

375

Stichting Nederlandse Veteranendag

Stichting Nationale taptoe

Het organiseren van de Nederlandse

Om de 2 jaar. In 2010
wordt een evaluatie
vooorzien.

Instellingen

€ 2.455.000

0

Om de 2 jaar. In 2010

veteranendag en de campagne die

wordt een evaluatie

daaraan vooraf gaat.

voorzien.

Het organiseren van The

Instellingen

Netherlands Military Taptoo.

en Burgers

De stichting behartigt de belangen

Instellingen

€ 173.000

0

Om de 2 jaar. In 2010
wordt een evaluatie
voorzien.

378

Stichting Veteranen Platform

€ 158.000

0

Om de 2 jaar. In 2010

van de bij de stichting aangesloten

wordt een evaluatie

veteranenorganisaties en

voorzien.

coördineert het overleg met het
ministerie van Defensie.
367

7

Leerstoel Universiteit (GU) te

De leerstoel heeft als doelstelling

Amsterdam

het bevorderen van de kennis van

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie DEF

Instellingen

€ 77.000

1

Om de 2 jaar. In 2010
is een evaluatie

ID.nr.

7

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

het militaire recht en de juridische

Evaluatiemoment
voorzien.

aspecten der krijgswetenschap,
evenals het verbreiden en doen
uitvoeren van die kennis.
363

Nationaal Comité Herdenkingen

De stichting vormt voor de

Instellingen

Capitulaties 1945 Wageningen

defensieorganisatie een waardevolle

en Burgers

(Voorheen: Comité 4/5 mei)

schakel tussen het Nederlandse volk

€ 25.000

1

€ 21.000

1

2013

en de krijgsmacht met het oog op
het instandhouden en vergroten van
het maatschappelijk draagvlak van
de krijgsmacht.
370

Nederlandse Reservisten Federatie

De federatie heeft ten doel de

Krijgsmacht

belangenbehartiging van hen die als

is een evaluatie

reserve-militairen behoren tot de

voorzien.

Instellingen

Om de 2 jaar. In 2010

krijgsmacht of daartoe hebben
behoord in het overleg met de
minister van Defensie over zaken
die hen regarderen. In het bijzonder
voor de leden van de vereniging.
379

Zeekadettenkorps Nederland

De vereniging stelt zich ten doel om

Instellingen

€ 20.000

0

Om de 2 jaar. In 2010

bij de Nederlandse jeugd

wordt een evaluatie

belangstelling te wekken en te

voorzien.

onderhouden voor de scheepvaart,
evenals het verrichten van al
hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Dit wordt van
belang geacht voor het wervende
karakter van de Koninklijke Marine.
376

Stichting Protestants Interkerkelijk

De stichting stelt zich ten doel om

Thuisfront

de maatschappelijke erkenning van

wordt een evaluatie

krijgsmacht te verbeteren en om de

voorzien.

Instellingen

€ 15.000

0

Om de 2 jaar. In 2010

verbondenheid van de Nederlandse
samenleving (of specifieke groepen
daaruit) met de krijgsmacht en haar
personeel te vergroten.
364

Defensie Vrouwennetwerk

De vereniging heeft ten doel het
inspireren, stimuleren, informeren

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie DEF

Instellingen

€ 14.000

1

Om de 2 jaar. In 2010
is een evaluatie

ID.nr.

7

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

en motiveren van vrouwen die in

Evaluatiemoment
voorzien.

dienst zijn van het ministerie van
Defensie en het versterken van de
positie van vrouwen bij Defensie en
het stimuleren van de doorstroming
van vrouwen naar hogere posities
binnen Defensie.
369

Multicultureel Netwerk Defensie

De stichting draagt bij aan meer

Instellingen

€ 10.000

1

Om de 2 jaar. In 2010

inzicht in en verbetert de positie van

is een evaluatie

nieuwe Nederlanders (burger en

voorzien.

militair) binnen de
defensieorganisatie.
373

Stichting Homosexualiteit en

Het doel van de stichting is het

Krijgsmacht

scheppen dan wel bevorderenvan

wordt een evaluatie

een zodanig leefklimaat bij Defensie,

voorzien.

Instellingen

€ 10.000

1

Om de 2 jaar. In 2010

dat homosexuele leden van deze
organisatie de optimale vrijheid
hebben c.q. verkrijgen hun leven in
te richten volgens eigen inzichten en
voorkeur. Dit in het belang van
zowel het homosexuele individu als
van de defensieorganisatie.
374

Stichting Nationaal Katholiek

De stichting stelt zich ten doel om

Thuisfront

de maatschappelijke erkenning van

wordt een evaluatie

krijgsmacht te verbeteren en om de

voorzien.

Instellingen

€ 10.000

1

Om de 2 jaar. In 2010

verbondenheid van de Nederlandse
samenleving (of specifieke groepen
daaruit) met de krijgsmacht en haar
personeel te vergroten.
371

Oud strijders en ex-militairen

Het organiseren van een jaarlijkse

Suriname

reünie en het organiseren van
plechtigheden ter gelegenheid van
de Dodenherdenking en de
herdenking van het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast
worden activiteiten ontplooid om de
inzet van de Nederlandse militairen
uit Suriname gedurende de Tweede

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie DEF

Instellingen

€ 6.000

1

2012

ID.nr.

7

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Wereldoorlog en de oorlog in Korea
toe te lichten en de herinnering aan
de gesneuvelden in ere te houden.
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
15

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie DEF

€ 15.784.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie DEF

4.4
ID.nr.
1051

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Economische Zaken (EZ)
8

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Subsidieregeling starten, groeien

Bancaire financiering van in de kern

Bedrijven

€ 56.000.000

56

2011

overdragen van ondernemingen,

gezonde bedrijven stimuleren in het

Garantie Ondernemingsfinanciering

kader van de kredietcrisis

Bedrijven

€ 45.000.000

2442

2005 / 2010

Bedrijven

€ 21.032.000

7

2007 / 2011

€ 20.000.000

21

2011

€ 14.244.000

72

2009

2010

(incl. Cure) (garantie)
(crisismaatregel)
9

Subsidieregeling starten, groeien

Stimuleren van de kredietverlening

overdragen van ondernemingen,

aan het MKB

Borgstelling MKB (garantie)
4

Subsidieregeling starten, groeien

conditonele leningen aan

overdragen van ondernemingen,

investeringsfondsen

Seed capital technostarters
21

95

Subsidieregeling starten, groeien

verlenen van garanties aan

Bedrijven en

overdragen van ondernemingen,

financiers voor het verstrekken van

instellingen

Groeifaciliteit (garantie)

risicodragend vermogen aan MKB

Subsidieregeling starten, groeien

aansluiting tussen bedrijven en

Bedrijven en

overdragen van ondernemingen,

praktijkleren

instellingen

Subsidieregeling starten, groeien

kennis aanbieden en stimuleren van

Bedrijven

€ 13.800.000

4706

overdragen van ondernemingen,

kleine bedrijven om te investeren in

Veiligheid Kleine Bedrijven

beveiligingsmaatregelen

Subsidieregeling starten, groeien

verbeteren van de mogelijkheden

Bedrijven

€ 9.000.000

0

overdragen van ondernemingen,

tot financiering van scheepswerven

Beroepsonderwijs in Bedrijf
105

45

2010, betreft
beleidsdoorlichting

Borgstelling Scheepsnieuwbouw

artikel 3, od 1

(garantie)
1052

47

Subsidieregeling starten, groeien

stimuleren van ondernemerschap in

overdragen van ondernemingen,

het onderwijs, van basisschool tot

Centres of Entrepreneurship

universiteit.

Subsidieregeling innoveren,

ondersteuning meerjarige

Innovatieprestatieconctracten

innovatietrajecten van groepen

Bedrijven en

€ 8.138.000

0 (regeling in 2009 niet open)

instellingen

Na afloop lopende
projecten

Bedrijven

€ 51.774.000

629

2010

Bedrijven

€ 26.381.000

27

2011

MKB-ondernemers
88

Subsidieregeling innoveren,

krediet voor de ontwikkelingsfase

Innovatiekredieten

van een technisch nieuw product,
proces of dienst

8

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

ID.nr.

8

10
75

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Subsidieregeling innoveren,

brug tussen kennisleveranciers en

Bedrijven

€ 24.880.000

8403

2008

Innovatievouchers

innoverende bedrijven
Bedrijven

€ 2.440.000

9

Subsidieregeling innoveren, Eurostars

financieren van R&D-projecten met
een belangrijke rol voor het MKB
(onderdeel van Eureka)

1053

1054

2011, betreft
beleidsdoorlichting
artikel 2, od 1

Subsidieregeling innoveren, Innovatie

Uitvoering geven aan (een deel van)

voor maatschappelijke veiligheid

de Maatschappelijke Innovatie

beleidsdoorlichting

Agenda Veiligheid (MIA-V)

artikel 2, od 2

Subsidieregeling sterktes in

Verder werken aan sterke en

innovatie, Innovatieprogramma's

internationaal toonaangevende

(excl TI's)

clusters die een belangrijke bijdrage

Bedrijven

€ 750.000

5

2011, betreft

Bedrijven

€ 98.336.000

229

2009 / 2012

Instellingen

€ 77.606.000

34

2006 / 2012

€ 77.227.000

27

2008 / 2012

€ 70.000.000

6

leveren aan toekomstige innovaties
en duurzame groei van de
Nederlandse economie.
739-45

Subsidieregeling sterktes in

bevorderen innovatievermogen en

en 1064-

innovatie, Innovatieprogramma's

concurrentiekracht op geselecteerde

1066

(TI's)

gebieden

260

Subsidieregeling sterktes in

stimuleren ruimtevaartsector inz.

Bedrijven en

innovatie, prekwalificatie ESA /

Toepassing in toek. Programma's

instellingen

programma's

van ESA

Subsidieregeling sterktes in

Behouden en indien mogelijk

innovatie, High Tech Topprojecten

versterken van innovatiekracht bij

beleidsdoorlichting art

(crisismaatregel)

(leidende) bedrijven in hightech

2, od 2

1055

Bedrijven

2011, betreft

sectoren waarin Nederland een
onderscheidende internationale
positie heeft en die het snel en
zwaar te verduren kregen in de
crisis. Het gaat met name om nano
elektronica en automotive, de
regeling sluit dan ook aan bij de
innovatieprogramma's Point One en
HTAS. Door de R&D- en
innovatieactiviteiten op peil te
houden, wordt het toekomstige
groeivermogen, na de crisis,
vastgehouden.
94

Subsidieregeling sterktes in

stimuleren Ned. bedrijven die met

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

Bedrijven

€ 25.995.000

35

2011, betreft

ID.nr.

8

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

innovatie, Internationaal innoveren

partners in het buitenland willen

beleidsdoorlichting art

samenwerken op gebied van

2, od 2

innovatie
80

Subsidieregeling sterktes in

Versterken concurrentievermogen

innovatie, Innovatieve

van de Nederlandse

zeescheepsbouw

zeescheepsbouwsector (werven plus

Bedrijven

€ 23.776.000

9

2010

€ 20.197.000

12

2004 / 2010

€ 17.209.000

5

2005 / 2010

€0

19

toeleveranciers) door subsidiëring
van ordergerelateerde
innovatieprojecten
25

Subsidieregeling sterktes in

Het verstrekken van

Bedrijven en

innovatie, Innovatieprogramma's

innovatiegerichte

instellingen

(IOP's)

onderzoekssubsidies in het kader
van de programmatische aanpak

26

Subsidieregeling sterktes in

strategische kennisopbouw Ned.

Bedrijven en

innovatie, Civiele

luchtvaartcluster

instellingen

Subsidieregeling sterktes in

Het behouden van kenniswerkers

Bedrijven

innovatie, Kenniswerkers

van ondernemingen die kampen met

beleidsdoorlichting art

(crisismaatregel)

een acute omzetdaling vanwege de

2, od 2

vliegtuigontwikkeling
1056

2011, betreft

crisis, door deze kenniswerkers
tijdelijk te detacheren bij een
kennisinstelling met vergoeding van
de overheid.
49
27

76

Subsidieregeling sterktes in de regio,

stimuleren economische

Bedrijven en

Pieken in de Delta

ontwikkeling in 6 regio's

instellingen

€ 54.428.000

131

2010

Subsidieregeling sterktes in de regio,

vestiging of uitbreiding van

Besluit subsidies regionale

bedrijven in economisch zwakke

Bedrijven

€ 21.903.000

4

2009

investeringsprojecten

regio's

Subsidieregeling energie en
innovatie, Energie onderzoek subsidie

vergroten kennis over energie-

Bedrijven en

€ 55.783.000

704

efficiency en duurzame energie

instellingen

Subsidieregeling energie en

60.000 woningen worden voorzien

Bedrijven,

innovatie, Duurzame warmte voor

van duurzame warmte.

Instellingen

beleidsdoorlichting

en Burgers

artikel 4, od 3

(totaal)
840

artikel 4, od 3

bestaande woningen
1059

2010, betreft
beleidsdoorlichting

Subsidieregeling energie en

afdekken van het geologisch risico

Bedrijven,

innovatie, Risico's dekken voor

dat het boren van de twee putten

Instellingen

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

€ 26.500.000

€ 5.000.000

6247

0

2010, betreft

2010, betreft
beleidsdoorlichting

ID.nr.

8

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

aardwarmte

voor de toepassing van aardwarmte,

en Burgers

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
artikel 4, od 3

niet succesvol is.
1082

Subsidieregeling energie en

subsidie voor activiteiten die op

innovatie, Duurzame biomassaimport

innovatieve wijze bijdragen aan het

beleidsdoorlichting

verduurzamen van ketens voor

artikel 4, od 3

Bedrijven

€ 3.000.000

0

2010, betreft

biomassa.
843

Subsidieregeling energie en

Nadeelcompensatie voor houders

Bedrijven,

innovatie,Verlaging

van een warmtepomp ivm

Instellingen

beleidsdoorlichting

electriciteitsaansluiting

capaciteitstarief

en Burgers

artikel 4, od 3

Subsidieregeling internationaal

Mkb-bedrijven die over geen of

Bedrijven

€ 8.900.000

1060

2013

ondernemen, Prepare2Start

weinig exportervaring beschikken,

Bedrijven

€ 18.500.000

20

2015

Bedrijven

€ 8.970.000

155

2015

€ 32.034.000

11

Na afloop lopende

€ 1.500.000

17

2010, betreft

warmtepomphouders
96

te ondersteunen bij het betreden
van een nieuwe of praktisch nieuwe
buitenlandse markt.
677

727

Subsidieregeling internationaal

Bevorderen investeringstransactie

excelleren, Subsidieregeling

opkomende markten (China en

Opkomende markten

India)

Subsidieregeling internationaal

ondersteunt

excelleren, 2Getthere (incl. 2xplore)

samenwerkingsverbanden van
bedrijven om op een strategische en
planmatige wijze te
internationaliseren

28

Subsidie(regelingen) niet onder

cofinanciering door EZ van door de

Bedrijven en

Kaderbesluit EZ-subsidies, EFRO (co-

EU ondersteunde programma's

instellingen

Subsidie(regelingen) niet onder

Verhogen van het aandeel duurzame

Bedrijven

€ 20.088.000

4025

2010

Kaderbesluit EZ-subsidies,

energie

Bedrijven,

€ 45.629.000

2

2004 / 2011

programma

financiering)
77

Stimulering Duurzame Energie
productie
1068

Bijdrage aan TNO en Grote

energieonderzoek

Technologische Instituten, ECN

Instellingen
en Burgers

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

ID.nr.
738

8

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Bijdrage aan TNO en Grote

Het toepasbaar maken van

Bedrijven,

€ 29.435.000

1

2004 / 2011

Technologische Instituten, TNO

wetenschappelijke kennis om het

Instellingen

innovatief vermogen van het

en Burgers

Bedrijven

€ 2.421.000

1

2004 / 2011

bijdrage programmafinanciering NLR

Instellingen

€ 2.256.000

1

2004 / 2011

Bijdrage aan TNO en Grote

programmafinanciering Deltares tbv

Bedrijven

€ 1.863.000

2

2004 / 2011

Technologische Instituten, Deltares

GWW-onderzoek

Bijdrage aan diverse instituten,

Het van overheidswege verrichten

Bedrijven en

€ 189.129.000

1

Na afloop van het

Centraal Bureau voor de Statistiek

van statistisch onderzoek ten

instellingen

bedrijfsleven en de overheid te
versterken.
736

Bijdrage aan TNO en Grote

maritiem onderzoek en vervullen

Technologische Instituten, MARIN

centrale rol in maritieme
kennisinfrastructuur

735

Bijdrage aan TNO en Grote
Technologische Instituten, Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

737

1075

begrotingsjaar 2010,

behoeve van praktijk, beleid en

op basis van

wetenschap en het openbaar maken

jaarverslag +

van de grond van zodanig

jaarrekening 2010 van

onderzoek samengestelde

het CBS

statistieken.
1074
1073

Bijdrage aan diverse instituten,

Innovatie en innovatievermogen

Syntens

MKB stimuleren

Bedrijven

€ 33.032.000

1

2011

Bijdrage aan diverse instituten,
Stichting Technische Wetenschappen

De bijdrage aan STW is bestemd

Bedrijven en

€ 25.919.000

1

2006 / 2011

voor programmatische

instellingen

ondersteuning van technisch
wetenschappelijk onderzoek, het
bevorderen van de toepassing van
de onderzoeksresultaten en het
signaleren en ondersteunen van
voor de Nederlandse
kenniseconomie belangrijke
opkomende technologieën.
1071

Bijdrage aan diverse instituten,

Bevordering inkomend toerisme

Bedrijven

€ 16.839.000

2

2007

versterken econ. Ontw. ROM-regio's

Instellingen

€ 9.065.000

10

2004 / 2010

Nederlands Bureau voor Toerisme &
Congressen
751

Bijdrage aan diverse instituten.
Regionale

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

ID.nr.

8

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Bijdrage aan diverse instituten,

bijdragen aan diverse instituten die

Bedrijven en

€ 4.766.000

19

2009-2010

bijdrage aan EIM, Kenniscentrum

ondernemerschap bevorderen;

instellingen

MVO, Ondernemersklankbord FP,

kennisverspreiding en onder de

Kennisprogramma stedelijke

aandacht brengen van

economie, NCSI en KW I

ondernemerschap

Bijdrage aan diverse instituten,

Bijdrage aan NEN

Instellingen

€ 1.358.000

1

2005 / 2014

projecten Maritiem innovatieforum

Instellingen

€ 264.000

1

2009

Bijdrage aan diverse instituten,

Vergroten van bewustzijn bij

Bedrijven en

€ 204.000

1

Stichting Toekomstbeeld der

bedrijfsleven van belangrijke

instellingen

Techniek

technologische ontwikkelingen en

Ontwikkelingsmaatschappijen
746

485

Nederlands Normalisatie Instituut
744

Bijdrage aan diverse instituten,
Nederland Maritiem Land

1072

2011, betreft
beleidsdoorlichting
artikel 2, od 2

creëren van draagvlak voor
mogelijke vervolgacties.
1083

Diverse meerjarige subsidies, CCS

Stimuleren van verdere ontwikkeling

Bedrijven en

van CO2-afvang en -opslag (CCS)

instellingen

€ 9.000.000

43

2010, betreft

Diverse meerjarige subsidies,

Aanvullend Programma Euratom

Instellingen

€ 8.111.000

2

1999

Programma Hoge Flux Reactor

2009-2011

Diverse meerjarige subsidies,

Bevorderen van internationaal

Bedrijven

€ 2.302.000

51

2007 / 2013

Programma Uitzending Managers

ondernemen. Realiseren van spin-off

€ 2.000.000

1

beleidsdoorlichting
artikel 4, od 3

1077
1076

(per jaar vastgesteld aantal
bedrijfscontacten en business links)
van PUM projecten in de vorm van
export/import, aankoop
kapitaalgoederen, joint ventures
e.d.
1078

Diverse meerjarige subsidies,

Uitvoering van activiteiten in het

Bedrijven,

Programma Digivaardig & Digibewust

kader van het EZ-beleid gericht op

Instellingen

beleidsdoorlichting

de verwerving door een ieder van

en Burgers

artikel 10, od 3

elektronische vaardigheden en
bewust omgaan met ICT om op een
veilige manier in staat te zijn de
mogelijkheden van ICT en het
internet te benutten en daarmee
volwaardig deel te kunnen nemen
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

2010, betreft

ID.nr.

8

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Diverse meerjarige subsidies, ICT &

prijsvraag

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Bedrijven en

€ 694.000

1

Evaluatiemoment

aan de informatiemaatschappij.
754

MKB (ICT Event, Broos van Erp)

instellingen

2010, betreft
beleidsdoorlichting
artikel 10, od 3

752

Diverse meerjarige subsidies,

promotie en aquisitie in het

Instellingen

Vereniging Nederland Distributieland

buitenland, begeleiding in het

beleidsdoorlichting

binnenland

artikel 5, od 2

Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
54

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie EZ

€ 460.000

€ 1.345.138.000

1

2009, betreft

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie FIN

4.5
ID.nr.
1005

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Financien (FIN)
9

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Subsidie aan het Geld- en

De stichting stelt zicht ten doel de

Instellingen

€ 1.187.000

2

Aanvullende

Bankmuseum

geschiedenis, de vormgeving, de

exploitatie subsidie

productie en de functie van

wordt geëvalueerd in

betaalmiddelen, gesneden stenen en

2010.

penningen, alsmede van andere
financiële waardepapieren te
verzamelen, te onderzoeken, te
bewaren en te presenteren waartoe
ook het in stand houden van een
museum. Het museum ontwikkelt en
bevordert kennis en biedt
ervaringen die al onze zintuigen
aanspreken. Het is open voor het
publiek en speelt een actieve rol in
de ontwikkeling van onze
maatschappij. Hel doel van het
museum is kennis voor iedereen
toegankelijk te maken en voorts het
verrichten van alle verdere
handelingen, die met de
vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
1006

Subsidie aan de stichting SOPO t.b.v.

Het CDFD kent een aantal taken: de

het College Deskundigheid Financiële

Wft en het Bgfo bepalen over welke

Dienstverlening (CDFD)

diploma’s een financiële
dienstverlener moet beschikken om
een bepaalde dienst te mogen
aanbieden. Het Bgfo beschrijft ook
de zogenoemde eindtermen die bij
ieder diploma horen. Het CDFD
adviseert de minister van Financiën
bij de vertaling van eindtermen naar

9

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie FIN

Instellingen

€ 390.000

1

Geen, jaarlijkse
subsisdie.

ID.nr.

9

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

meer concrete toetstermen. Op
basis hiervan kunnen
exameninstituten examens
opstellen.
Kennis veroudert. Er is dus
regelmatig klein en groot onderhoud
aan de examens nodig. Bovendien
moeten Wft gediplomeerden via
permanente educatie bijblijven. Het
CDFD doet de minister voorstellen
hoe dat te regelen.
Wft-examens worden door erkende
instituten afgenomen. Instituten die
daartoe een verzoek indienen
kunnen onder bepaalde
voorwaarden van het CDFD een
erkenning krijgen.
Tot 1 oktober 2007 werden
bepaalde andere diploma’s aan Wfddiploma’s gelijkgesteld. In de
zogenaamde transponeringtabel
staan die opgesomd. Het CDFD kan
daarnaast verzoeken inwilligen
diploma’s geldig te verklaren, die
niet in de transponeringstabel zijn
genoemd.
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
2

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie FIN

€ 1.577.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie JUS

4.6
ID.nr.
386

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Justitie (JUS)
10

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Subsidie Particuliere TBS -

Behandeling van TBS -gestelden.

Burgers

€ 236.603.000

6

n.v.t

Bijdrage aan

Bedrijven en

€ 191.300.000

3

Reclasseringsorganisaties.

Instellingen

Subsidie Particuliere Justitiele

Opvang en behandeling van

Instellingen

€ 131.352.000

7

2009, 2010

Jeugdinrichtingen

jeugdigen met een strafrechtelijk
instellingen

€ 40.363.000

diverse

2014

€ 18.580.000

1 door justitie aan de WSNP

inrichtingen
387

Reclasseringsorganisaties

Regeling specifieke
evaluatie nog niet
voorzien, 2012

385

titel.
1005

projectsubsidies Directie Justitieel

ondersteunen diverse projecten op

Jeugdbeleid artikel 14.2.5 /Wet

gebied van jeugdcriminaliteit,

Justitiesubsidies

jeugdprostitutie, criminele
allochtone jongeren.

53

Subsidie bewindvoerders

Verstrekken van subsidies aan

Bedrijven en

schuldsanering

bewindvoerders in verband met de

Instellingen

5e Wsnp monitor
zomer 2009, 2014

Wet schuldsanering natuurlijke
personen.
391

Halt Bureau's /Wet Justitiesubsidies

Bijdrage aan Haltbureaus.

Instellingen

€ 12.572.000

1

2014

389

Slachtofferhulp Nederland

Subsidie tbv de financiering van

Burgers

€ 12.100.000

SHN: 1x tbv exploitiesubsidie

2014

praktische, emotionele en juridische

en beperkt aantal ybv

ondersteuning van slachtoffers van

projectsubsidies

misdrijven door stichting SHN.
618

Besluit bekendmaking subsidiekader

Vergroten van de

Bedrijven en

programma Cameratoezicht in

maatschappelijkeveiligheid in het

Instellingen

Openbaar Vervoer (CTOV)

openbaar vervoer met de inzet van

evaluatiemoment. Het

cameratoezicht ten behoeve van 1)

ligt echter in de lijn

preventie van terroristische

dat de TK op enig

aanslagen, 2) het zo nodig

moment zal worden

versnellen van het

geinformeerd over de

opsporingsproces, 3) het waar nodig

inzet en effecten van

ondersteunen van de hulpverlening

het cameratoezicht.

€ 7.100.000

7 (herzieningen)

Geen, in de regeling is
niet voorzien in een

bij calamiteiten en 4) het verbeteren
van de samenwerking tussen de
betrokken partijen in de keten.
603
10

Subsidie regeling ter stimulering van

Ter stimulering van de ontwikkeling

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie JUS

Instellingen

€ 7.000.000

1

2011

ID.nr.

402

10

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

de ontwikkeling van

van uitstapprogramma’s voor

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 6.955.000

5

Evaluatiemoment

uitstapprogramma’s voor prostituees

prostituees (v/m).

International Organisation for

Voor het faciliteren van

Migration (IOM)

vreemdelingen die zelfstandig

subsidieverlening en

vertrekken.

bij subsidie-

Jaarlijks bij

verantwoording
777

DOOR, Exodus Nederland, Moria en

Bijdrage ten behoeve van

de Ontmoeting (DEMO)

extramurale reïntegratietrajecten

Instellingen

€ 6.800.000

0

Instellingen

€ 5.700.000

1

2012

(inclusief OVA 2008).
423

Vereniging Vluchtelingenwerk

Voor begeleiden asielprocedure.

Nederland

Jaarlijks bij
subsidieverlening en
bij subsidieverantwoording

778

Vrijwilligerssubsidies

Bijdrage ten behoeve van het geven

instellingen

€ 1.750.000

1

Instellingen

€ 1.450.000

1

2011

van schoolvoorlichting, het
bezoeken van gedetineerden in de
Justitiële inrichtingen en de
naadloze overdracht tussen de
detentieperiode en de
invrijheidstelling.
393

Academie voor Wetgeving

Het verhogen van de
wetgevingskwaliteit door het bieden

2005, volgende
moment is in 2010

van een tweejarig duaal leer/werktraject aan talentvolle, recent
afgestudeerde juristen, die meer
dan gemiddeld belangstelling
hebben voor het vak van
wetgevingsjurist bij één van de
ministeries. Daarnaast wordt
voorzien in extra opleidings- en
bijscholingsmogelijkheden voor
zittende wetgevingsjuristen bij alle
ministeries en de Raad van State.
415

Stichting Geschillencommissie

Het bevorderen van

Consumentenzaken

geschillenbeslechting zonder

Instellingen

€ 1.307.000

1

2009, 2014

Instellingen

€ 1.200.000

1

2014

tussenkomst van een rechter.
776

Centrum voor Criminaliteitspreventie

Bijdrage aan het CVV.

en Veiligheid (CVV)
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie JUS

ID.nr.
421

10

Naam subsidie/subsidieregeling
Vereniging 'Artikel 1'

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Ter voorkoming en bestrijding van

Instellingen

€ 1.029.000

1

2009, 2015

Instellingen

€ 832.000

1

39507

Instellingen

€ 802.000

1

2007, 2012

Instellingen

€ 703.000

1

discriminatie en rechtsopvolger van
het Landelijk Bureau
Racismebestrijding.
774

Nederlandse Vereniging voor

Ter voorkoming en bestrijding van

Rechtspraak (NVvR)

discriminatie en rechtsopvolger van
het Landelijk Bureau
Racismebestrijding.

1004

Gerechtsgriffiers/ tuchtrecht NOVA

Jaarlijks subsidie voor de
tuchtrechtspraak.

772

Academie voor Overheidsjuristen

Bijdrage aan de Academie voor
Overheidsjuristen.

Academie is in 2009
gestart; eerste
evaluatie moment
2014

1006

Bijdrage Stichting Nationaal

In stand houden

Gevangenismuseum

Gevangenismuseum als

Instellingen

€ 633.000

1

2011

Instellingen

€ 545.000

1

2008, 2011

Instellingen

€ 534.000

1

Project wordt

communicatiemiddel van DJI.
1007

Bijdrage Expertisecentrum

Samenbrengen onderzoek, kennis

Forensische Psychiatrie

en deskundigen binnen het veld van
de forensische psychiatrie.

406

Nationaal Platform Personenschade

Het promoten en ontwikkelen van
reeds verbeterde procedures ter

geëvalueerd aan het

afwikkeling van letselschadeclaims.

eind van het project,
2012

412

Stichting Adoptievoorzieningen

Ten behoeve van voorlichting aan

Instellingen

€ 480.000

1

2013

Instellingen

€ 454.000

1

2013

Instellingen

€ 371.000

1

2009, 2014

aspirant adoptiefouders voor het
verrichten van taken op het terrein
van de behandeling van aanvragen
tot beginseltoestemming.
420

Stichting tegen de vrouwenhandel

Voor opvang en procesbegeleiding

(Comensha - Coördinatiecentrum

van slachtoffers van mensenhandel.

mensenhandel)
413

Stichting de Ombudsman voor het

Voor het Expertisecentrum

Expertisecentrum Internationale

Internationale Kinderontvoering dat

Kinderontvoering

als internationaal kennis- en
adviescentrum fungeert en
informatie biedt aan betrokkenen en
professionals.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie JUS

ID.nr.
353

10

Naam subsidie/subsidieregeling
Stichting Meld Misdaad Anoniem

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Bijdrage aan de Stichting meld

Instellingen

€ 352.000

1

2012

Instellingen

€ 300.000

1

2012

Instellingen

€ 157.000

1

misdaad anoniem.
419
403

Stichting Movisie (i.h.k.v. huiselijk

Diverse projecten in het kader van

geweld)

huiselijk geweld.

Juridisch Loket, Europees

Het Europees Consumenten

Consumenten Centrum (ECC)

Centrum (ECC) verzorgt, als

door de EC medio

onderdeel van het Juridisch Loket,

2010-2011

Wordt geëvalueerd

de doorverwijzing van
grensoverschrijdende conflicten naar
alternatieve methoden voor
geschiloplossing. De taak van het
ECC is vastgelegd in een Europese
richtlijn.
405

Meldpunt Kinderporno op internet

Het Meldpunt is een particuliere

Instellingen

€ 122.000

1

2011

Instellingen

€ 108.000

1

2012

Instellingen

€ 74.000

1

2011

stichting die zich bezighoudt met de
bestrijding van verspreiding van
afbeeldingen van seksueel misbruik
van kinderen op het internet. Naast
de politie is het de enige organisatie
in Nederland die zich, gesteund door
het Ministerie van Justitie en de
Europese Commissie, hiermee
bezighoudt.
779

Stichting Epafras

Bijdrage ten behoeve van pastorale
zorg aan Nederlandse gedetineerden
in buitenlandse detentie

417
411

Stichting Magenta (Meldpunt

Voor preventie van discriminatie via

Discriminatie Internet)

het internet.

Stichting aanpak voertuigcriminaliteit

Aanpak voertuigcriminaliteit.

Instellingen

€ 70.000

1

2011

Stichting Maatschappij, veiligheid en

Voor het geven van voorlichting ten

Instellingen

€ 63.000

1

2011

politie

behoeve van politie en andere
Instellingen

€ 52.000

1

(Avc)
416

belanghebbenden.
404

Leerstoelen Universiteit Maastricht

Doel is het bevorderen van

'Wetgeving en Wetgevingskwaliteit'

wetenschappelijk onderzoek en

en 'Europees bestuursrecht'

kennis op de genoemde

Nederlands Juristencomite voor de

Het ondersteunen van een

2008, volgende
moment is 2013

rechtsgebieden in Nederland.
407

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie JUS

Instellingen

€ 35.000

1

2010

ID.nr.

10

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

mensenrechten (NJCM)

organisatie die zich inzet voor de

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 25.000

1

Projectsubsidie, 2011

nakoming van de rechten van de
mens.
775

Bonded Labour in Nederland (BLinN)

Een programma van Humanitas en
Oxfam Novib, voor het project
«Signalering overige uitbuiting».

Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
37

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie JUS

€ 689.873.000

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

4.7
ID.nr.
207

199

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Investeringsregeling luchtwassers

Vermindering emissie van fijnstof,

Bedrijven

€ 28.200.000

(Subsidie gecombineerde

ammoniak en geur in de intensieve

luchtwassystemen)

veehouderijsector.

Subsidie marktintroductie energie-

De subsidie is bedoeld voor

innovaties (glastuinbouw)

glastuinders die hun

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

2009: 218 ; 2008: 80 ; 2007:

2012

126
Bedrijven

€ 27.900.000

2009: 1e openstelling: 19

2011

Bedrijven

€ 21.325.000

144

2012

€ 7.188.000

58

energiesystemen willen innoveren.
Om het gebruik van fossiele
brandstoffen te beperken en een
efficiënt energiegebruik binnen de
glastuinbouw te stimuleren.
198
245

Subsidie Integraal duurzame stallen

Investeren in diervriendelijke

en houderijsystemen

huisvesting.

Regeling Kennisverspreiding en

Agrarische opleidingscentra (aoc's)

Bedrijven en

innovatie Groen Onderwijs

en onderwijsinstellingen op het

Instellingen

Regeling nog niet
geëvalueerd; er is nog

gebied van landbouw kunnen

geen evaluatiemoment

subsidie aanvragen. De subsidie is

bepaald.

bedoeld voor het uitvoeren van
programma's en projecten die
bijdragen aan kenniscirculatie en
innovatie van het groene onderwijs.
857
212
214

Investeringsregeling

Stimuleren van energiebesparingen

Energiebesparing

in de glastuinbouw.

Jonge landbouwers

Bijdrage in investeringen gericht op

(Bedrijfsmodernisering)

bedrijfsmodernisering.

Subsidie innovatieprojecten

Agrarische bedrijven kunnen

melkveehouderij en intensieve

subsidie aanvragen voor

veehouderij

innovatieprojecten in de land- en
bosbouw. De subsidie is alleen
bedoeld voor
samenwerkingsverbanden van
ondernemingen. Twee soorten van
samenwerkingsverbanden komen in
aanmerking:
I: Landbouwbedrijven die werkzaam

11

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

Bedrijven

€ 5.004.000

2009: 153;

2008: 153; 2007:

2011

177
Bedrijven

€ 4.000.000

2009: 455 aanvragen; 2008:

2010

457 ; 2007: 505
Bedrijven

€ 3.071.000

2009:13 ; 2008:13 ; 2007:
geen openstelling

2009

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 2.200.000

6

Geen, regeling wordt

zijn in de melkvee-, vleesvee-,
schapen-, geiten-, varkens-,
kalveren-, paarden-, pluimvee(inclusief eenden- en
kalkoenenhouderij) of
konijnenhouderij.
II: Landbouwbedrijven die
werkzaam zijn in de bijenhouderij,
glastuinbouw, paddenstoelenteelt,
akkerbouw, opengrondstuinbouw of
teelt van plantaardig
uitgangsmateriaal.
57

858

Subsidie voor herstel historische

Bevorderen van de instandhouding

Bedrijven,

buitenplaatsen

van beschermde historische

Instellingen

buitenplaatsen.

en Burgers

Compensatie voor elektronische

Compensatie voor elektronische

Bedrijven

€ 2.000.000

0

Nog niet bekend.

merken

merken voor schapen en geiten die
Bedrijven

€ 1.750.000

11

2010

€ 1.750.000

11

2010

gesloten.

vanaf 2010 geboren worden.
203

Subsidie innovatie in de visketen

Verwerven en verspreiden van
technische kennis.

258
1525
859

Collectieve acties in de visketen

Bevorderen samenwerkingsvormen

Bedrijven en

in de visserij.

Instellingen

Kennis en deskundigheid voor

Het ontwikkelen van één Kennis- en

Bedrijven

€ 1.674.000

Niet bekend.

Nog niet bekend.

recreatie

Innovatiefaciliteit.

Compensatie voor kosten I&R

Compensatie voor kosten voor het

Bedrijven

€ 1.500.000

0

Nog niet bekend.

centrale databank

registreren van schapen en geiten in
de centrale I&R-databank.

257

Investering in vissersvaartuigen

Modernisering.

Bedrijven

€ 1.200.000

4

2010

1526

Innovatiesubsidies

het ontwikkelen door het MKB van

Bedrijven

€ 1.141.000

Niet bekend.

Nog niet bekend.

Bedrijven

€ 1.016.000

2009: 48 (aanvragen) ; 2008:

2009

innovatieve producten en diensten
die oplossingen bieden voor
maatschappelijke vraagstukken.
211

Subsidie samenwerking bij

Bevorderen samenwerking tussen

innovatieprojecten

landbouwondernemingen onderling

landbouwondernemingen

of met agro-MKB-ondernemingen bij

35 ; 2007: -

innovatieprojecten.
246

Regeling stimulering duurzame

Stimulering duurzame ontwikkeling

visserij gebieden

en verbetering van de

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

Bedrijven

€ 1.000.000

0

2010

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Projecten gezelschapsdieren (o.a.

Incidentele bijdrage aan het LICG.

Landelijk InformatieCentrum

Het LICG heeft als belangrijk doel

Gezelschapsdieren)

het geven van betrouwbare

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 618.750

1

2013

Instellingen

€ 600.000

Niet bekend.

Nog niet bekend.

Bedrijven

€ 575.000

2009: 75 ; 2008: 80 ; 2007: 96

2011

Bedrijven

€ 554.000

2009: 0 ; 2008: 5 ; 2007: 3

2010

Instellingen

€ 500.000

1

2011

Bedrijven

€ 400.000

2009: - ; 2008: 42 ; 2007: 28

2009

Instellingen

€ 400.000

Niet bekend.

Nog niet bekend.

Bedrijven

€ 350.000

2009: 285 ; 2008: 554 ; 2007:

2010

levenskwaliteit in visserijgebieden.
856

informatie over het verantwoord
aanschaffen en houden van
gezelschapsdieren.
1523

Versterking Natuur en Bosbeheer

verbetering kwaliteit van het bos en
bosbeheer.

213

Voedselkwaliteitregeling, biologische

Om de omschakeling naar of

productiemethode

voortzetting van de biologische
productiemethode te stimuleren,
ontvangen landbouwbedrijven die
zijn aangesloten bij Stichting Skal
subsidie voor de
aansluitingsbijdrage en
basisbijdrage.

197

Subsidie demonstratieprojecten

De subsidie Demonstratieprojecten

(Biologische landbouw, Energie,

bestaat uit de onderdelen

Intensieve veehouderij,

Biologische landbouw, Energie,

Melkveehouderij) onderdeel Energie

Intensieve veehouderij en
Melkveehouderij. Het onderdeel
Energie van de subsidie
Demonstratieprojecten is bedoeld
voor vernieuwingen in duurzame
energie.

852

Onderzoek transitie mosselsector en

Onderzoek tbv uitvoering convenant

natuurherstel Waddenzee

transitie mosselsector en
natuurherstel Wadden.

210

Subsidie praktijknetwerken

Projecten gericht op het maken van

veehouderijen

nieuwe, betere of hoogwaardigere
producten of verbetering van
productiewijzen of
productieprocessen.

1524

Netwerk veelzijdig platteland

Delen en toegankelijk maken van
kennis.

253

Bedrijfsadvies over randvoorwaarden

Bijdrage voor individueel

GLB

bedrijfsadvies.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

1190

ID.nr.
850

216

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

opzetten helpdesk als ondersteuning

Samenwerking bevorderen tussen

Bedrijven

€ 327.051

0

2010

voor visstandbeheercommissies

vissers en biologen in de

(VBC’s)

kottersector.

Subsidie beroepsopleiding en

Inwinnen van kennis en advies over

Bedrijven

€ 310.000

2009: 144 (voorlopig); 2008:

2011

voorlichting biologische landbouw

omschakeling of uitbreiding met een

112 ; 2007: 177

andere biologische tak.
854

Landelijke inspectiedienst dieren

Voor een aantal welzijnsbepalingen

(LID)

in de Gezondheids- en Welzijnswet

Instellingen

€ 300.000

1

Periodiek, nader te
bepalen.

voor Dieren (GWWD) zijn
inspecteurs van de LID als
toezichthouder aangewezen. Tussen
AID en LID zijn werkafspraken
gemaakt over samenwerking,
informatie-uitwisseling en
taakafbakening.
862

Subsidie demonstratieprojecten

De subsidie Demonstratieprojecten

(Biologische landbouw, Energie,

bestaat uit de onderdelen

Intensieve veehouderij,

Biologische landbouw, Energie,

Melkveehouderij) onderdeel

Intensieve veehouderij en

Intensieve veehouderij

Melkveehouderij.
De onderdelen Intensieve
veehouderij en Melkveehouderij van
de subsidie Demonstratieprojecten
zijn bedoeld voor vernieuwingen op
praktijkniveau in de intensieve
veehouderij en in de
melkveehouderij.
Het project moet aansluiten bij één
van de volgende thema’s:
biologische landbouw, geïntegreerde
landbouw of gesloten teeltsystemen
milieuverantwoorde benutting van
meststoffen
beperking van de
ammoniakemissies in de
veehouderij
beperking van de milieubelasting

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

Bedrijven

€ 249.000

zie melkveehouderij

2010

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
door ondernemingen die zich richten
op de bewerking of verwerking van
of de handel in landbouwproducten
terugdringen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen of de
emissie daarvan
duurzame energie,
energiebesparing, energie-efficiency
en energiemanagement
toepassen van nieuwe marktgerichte
productiemethoden of
verwerkingstechnieken, waaronder
de ontwikkeling van nieuwe
landbouwproducten of bijproducten,
en het openen van nieuwe markten
verbeteren logistieke systemen en
informatietechnologie
verbeteren kwaliteit
productieprocessen of
productiesystemen, waaronder
integrale borgingssystemen
verbeteren horizontale of verticale
samenwerking in of tussen
opeenvolgende schakels in de
productieketen van
landbouwproducten
verbeteren arbeidsomstandigheden
verbeteren hygiëne
verbeteren gezondheid of welzijn
van dieren
benutten en verbeteren genetische
en functionele agrobiodiversiteit om
duurzame productie te bevorderen
verbeteren kwaliteit en vergroting
van de variatie van het bodem
leven, door goede bodem
bewerkingsmethoden, bemestings
methoden en

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 200.000

1

2012

Bedrijven

€ 146.000

2009: - ; 2008: 3; 2007:3

2010

bemestingstechnieken; hierdoor
neemt het watervasthoudend
vermogen van de bodem toe en
spoelen nutriënten minder snel weg
voorkomen van en omgaan met
bodemverdichting en bestrijding van
erosie
behouden en ontwikkelen natuu en
landschapswaarden in agrarische
gebieden
beheersmaatregelen nemen die
verdroging van natuurgebieden
tegengaan.
855

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Jaarlijkse bijdrage aan de Stichting

(SZH)

Zeldzame Huisdierrassen (SZH) ten
einde het behoud van zeldzame
huisdierrassen te bevorderen.

861

Subsidie demonstratieprojecten

De subsidie Demonstratieprojecten

(Biologische landbouw, Energie,

bestaat uit de onderdelen

Intensieve veehouderij,

Biologische landbouw, Energie,

Melkveehouderij) onderdeel

Intensieve veehouderij en

Biologische landbouw

Melkveehouderij. Het onderdeel
Biologische landbouw van de
subsidie Demonstratieprojecten is
bedoeld voor vernieuwingen in de
biologische landbouw.
Het demonstratieproject moet
gericht zijn op:
de biologische bedrijfsvoering of
elementen hieruit, voor gangbare
ondernemers; om de landbouw
duurzamer te maken ervaringen uit
wisselen over innovaties in de
biologische en gangbare landbouw;
vormen van communicatie met en
verkoop aan de eindconsument;

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 100.000

1

2009

Bedrijven

€ 78.000

2009: niet opengesteld ; 2008:

2010

productie, verwerking of verkoop
van biologische producten, waarmee
kostprijsverlaging of verbetering van
de kwaliteit van het eindproduct
wordt bereikt;
het opdoen van kennis en
vaardigheden om één of meer nietagrarische activiteiten uit te
oefenen.
851

ondersteuning Visserij Innovatie

Opdracht aan Schuttelaar en

Platform (VIP)

Partners voor ondersteuning van

Subsidie demonstratieprojecten

De subsidie Demonstratieprojecten

(Biologische landbouw, Energie,

bestaat uit de onderdelen

Intensieve veehouderij,

Biologische landbouw, Energie,

Melkveehouderij) onderdeel

Intensieve veehouderij en

Melkveehouderij

Melkveehouderij.

Visserij Innovatie Platform.
863

De onderdelen Intensieve
veehouderij en Melkveehouderij van
de subsidie Demonstratieprojecten
zijn bedoeld voor vernieuwingen op
praktijkniveau in de intensieve
veehouderij en in de
melkveehouderij.
Het project moet aansluiten bij één
van de volgende thema’s:
biologische landbouw, geïntegreerde
landbouw of gesloten teeltsystemen
milieuverantwoorde benutting van
meststoffen
beperking van de
ammoniakemissies in de
veehouderij
beperking van de milieubelasting
door ondernemingen die zich richten
op de bewerking of verwerking van
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

9 ; 2007 3

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
of de handel in landbouwproducten
terugdringen van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen of de
emissie daarvan
duurzame energie,
energiebesparing, energie-efficiency
en energiemanagement
toepassen van nieuwe marktgerichte
productiemethoden of
verwerkingstechnieken, waaronder
de ontwikkeling van nieuwe
landbouwproducten of bijproducten,
en het openen van nieuwe markten
verbeteren logistieke systemen en
informatietechnologie
verbeteren kwaliteit
productieprocessen of
productiesystemen, waaronder
integrale borgingssystemen
verbeteren horizontale of verticale
samenwerking in of tussen
opeenvolgende schakels in de
productieketen van
landbouwproducten
verbeteren arbeidsomstandigheden
verbeteren hygiëne
verbeteren gezondheid of welzijn
van dieren
benutten en verbeteren genetische
en functionele agrobiodiversiteit om
duurzame productie te bevorderen
verbeteren kwaliteit en vergroting
van de variatie van het bodem
leven, door goede bodem
bewerkingsmethoden, bemestings
methoden en
bemestingstechnieken; hierdoor
neemt het watervasthoudend

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie LNV

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

11

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 40.000

1 (in 2010)

2010

Bedrijven

€0

5

2010

Instellingen

€0

1

2010

vermogen van de bodem toe en
spoelen nutriënten minder snel weg
voorkomen van en omgaan met
bodemverdichting en bestrijding van
erosie
behouden en ontwikkelen natuu en
landschapswaarden in agrarische
gebieden
beheersmaatregelen nemen die
verdroging van natuurgebieden
tegengaan.
853

Rijksuniversiteit Leiden, Onderzoek

Onderzoek naar de kunstmatige

naar de kunstmatige voortplanting

voortplanting van de aal.

van aal.
205

Subsidie kwaliteit, rendement en

Projecten gericht op de verbetering

nieuwe markten in de visserij

van de kwaliteit van
visserijproducten of op de
ontwikkeling van nieuwe markten
voor visserijproducten.

849

Kenniskringen visserij

Opdracht aan LEI instituut voor het
opzetten van diverse kenniskringen
ten behoeve van ontwikkeling van
methoden voor duurzame visserij.

Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
36
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€ 117.666.801

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

4.8
ID.nr.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)
Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Professionalisering beta en techniek

t.l.v. FES-GELD

Instellingen

€ 4.200.000

1

2010

Subsidieregeling

Ten behoeve van het bevorderen

Instellingen

€ 1.800.000

28

2012

excellentieprogramma basisonderwijs

van excellentie in het basisonderwijs

864

PO Raad (projecten)

ondersteuning PO-raad

Instellingen

€ 200.000

1

865

PK! (Projectbureau Kwaliteit)

verbeteren kwaliteit op scholen

Instellingen

€ 22.100.000

minimaal 8 in 2010

879

Expertisecentrum Nederlands (ECN)

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Instellingen

€ 800.000

1

<Aandeel PO>

wetenschapt en cultuur gerelateerde

869

12

(subsidie aan platform Beta en
Techniek) (nr 459 HO)
634

medio 2010.
Continue.
Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen
895

Onderwijstijdverlenging

1.De minister kan projectsubsidie

basisonderwijs

per kalenderjaar verstrekken aan

Instellingen

€ 13.100.000

29 kassierscholen

2013

Burgers

€ 500.000

1

2020

bevoegde gezagsorganen van
scholen ten behoeve van een project
in het kader van
onderwijstijdverlenging dat wordt
uitgevoerd in een
samenwerkingsverband.
2.De projectsubsidie wordt met
inachtneming van de artikelen 3 tot
en met 7 verleend voor projecten
die ten doel hebben:
a. het duurzaam verhogen van
leerling-prestaties in het basis- en
voortgezet onderwijs door middel
van het aanbieden van extra leertijd
aan achterstandsleerlingen;
b. het bewerkstelligen van een
betere overgang van
achterstandsleerlingen van het
basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs.
1438

Pre-cool onderzoek (t/m 2020)

Vanaf 2009 worden langdurig via
een cohortonderzoek de

12

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.
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ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 500.000

1

Evaluatiemoment

beleidseffecten van VVE
gemonitoord bij kinderen vanaf 2,5
jaar
1439

Stichting service centrum

Het Servicecentrum Scholenbouw

scholenbouw

(SCS) is een onafhankelijke

Jaarlijks via
jaarverslag.

stichting die kennis over integrale
aanbestedingsvormen bij
scholenbouw ontwikkelt en
verspreidt aan scholen en
gemeenten
1440

1441

Subsidie ouderverenigingen tbv

Deze subsidie beoogd de

bevordering medenzeggenschap

medezeggenschap van ouders te

ouders (obv amendement TK)

bevorderen

Subsidie stichting landelijke educatie

Deze stichting heeft de taakopdracht

molukkers (LSEM)

om onderwijsachterstanden te

Burgers

€ 1.800.000

4

Jaarlijks via
jaarverslag.

Burgers

€ 600.000

1

Burgers

€ 750.000

1

2013

bestrijden bij Molukse kinderen,
door o.a het geven van voorlichting
e.d.
1442

Stichting nationaal onderwijsmuseum

Maatschappij kennislaten maken
met de ontwikkeling van het

Jaarlijks via
jaarverslag.

onderwijs door de jaren heen
882

Geschillencommissie georganiseerd

Bijdrage aan diverse onderwijs,

overleg PO/VO/BVE/HO

wetenschapt en cultuur gerelateerde

Instellingen

€ 300.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
636

Subsidieregeling ondersteuning

Aan de IB-Groep wordt ter

Landelijke geschillencommissie

ondersteuning van de taken van de

samenwerkingsverbanden WSNS en

geschillencommissie WSNS en de

Landelijke geschillencommissie

geschillencommissie VO een jaarlijks

samenwerkingsverbanden VO

overeenkomstig de bijlage bij deze

Instellingen

€0

2

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

regeling vast te stellen subsidie
verstrekt. Deze subsidie wordt
verstrekt onder de in de bijlage bij
deze regeling opgenomen
voorwaarden.
2.Afdeling 4.2.8 van de Algemene
wet bestuursrecht is niet van
toepassing.
638

Subsidieregeling programma

De Minister kan in de periode 2008

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Bedrijven,

€ 300.000

1

Nu niet bekend, wordt

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling
leesbevordering 2008–2011

Doelstelling

Doelgroep

tot en met 2011 per jaar subsidie

Instellingen

verstrekken aan de

en Burgers

subsidieaanvragers voor activiteiten
die naar het oordeel van de Minister
bijdragen aan het uitvoeren van het
Programma.
2.Subsidieaanvragers kunnen op
grond van deze regeling, mits
aantoonbaar onderling afgestemd,
subsidie aanvragen voor onder meer
de volgende activiteiten,
voortvloeiend uit het Programma:
a. activiteiten die gericht zijn op de
(proefsgewijze) invoering van de
Nederlandse versie van het
stimuleringsprogramma Bookstart;
b. activiteiten die gericht zijn op het
faciliteren van openbare
bibliotheken in de samenwerking
met basisscholen, mede in het kader
van de preventie en bestrijding van
taalachterstanden;
c. activiteiten die gericht zijn op de
kennismaking met de
cultuurhistorische canon van de
Commissie van Oostrom1 aan de
hand van Nederlandstalige
(jeugd)literatuur en klassieke
literaire werken;
d. activiteiten die gericht zijn op de
totstandkoming van een landelijk
netwerk van lokale en regionale
leesbevorderingsnetwerken;
e. coördinatie van de uitvoering van
het Programma.
3.Het staat subsidieaanvragers vrij
(een deel van) de gesubsidieerde
activiteiten gezamenlijk uit te
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 1.470.000

1

Evaluatiemoment

voeren. In dat geval dient uit de
subsidieaanvraag te blijken welke
specifieke activiteiten het betreft,
alsook welke aanvrager de voor die
betreffende activiteiten bestemde
subsidie zal ontvangen en
verantwoorden.
888

WEC Raad : ondersteuning invoering

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Passend Onderwijs

wetenschapt en cultuur gerelateerde

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
889

890

891

906

Vereniging Bijzondere Scholen

Bijdrage aan diverse onderwijs,

(combinatiefunctie en ondersteuning

wetenschapt en cultuur gerelateerde

Brede school)

instellingen.

Nederlands Jeugdinstituut -->

Bijdrage aan diverse onderwijs,

ondersteuning veiligheidsteams

wetenschapt en cultuur gerelateerde

(1,75mln) en ZAT's (1,75mln)

instellingen.

Informatiepunt Passend Onderwijs

Bijdrage aan diverse onderwijs,

(ter bevordering invoering passend

wetenschapt en cultuur gerelateerde

onderwijs PO raad)

instellingen.

Regeling voor het aanvragen van een

het aanvragen van een startsubsidie

startsubsidie of een subsidie

of een subsidie veldinitiatief Passend

veldinitiatief Passend onderwijs

onderwijs.

Instellingen

€ 460.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 3.500.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 2.000.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 16.000.000

99

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

2009–2011 Subsidie ter bevordering
implementatie heroverweging
passend onderwijs (doorloop van
regeling met nr. 906)
1443
1444
1445
1446
1447
1448

Kernstafsubsidies pedologische

Expertise kinderen ernstige

instituten

gedragsproblemen.

Ontwikkeling leermiddelen VSO (via

Ontwikkeling lesmateriaal

KPC)

zorgleerlingen.

Subsidie Evaluatie en advies

Continue evaluatieproces Passend

commissie Passend onderwijs

Onderwijs.

Subsidie Nederlands gebaren

Ondersteuning auditief

centrum (Via-taal)

gehandicapten.

Subsidie om een ll volgsysteem te

Ontwikkeling leerlingvolgsysteem

ontwikkelen (Cito)

zorgleerlingen.

Subsidie ter bevordering van de

Uitvoering activiteiten agenda

kwaliteit (SBO werkverband)

Passend Onderwijs.
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Instellingen

€ 500.000

7

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 250.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 900.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 500.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 750.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 250.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.
1449

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Subsidie voor experimenten passend

De Minister kan éénmalig in de

Instellingen

€ 1.200.000

1

onderwijs

periode van 2008 tot en met 2010
subsidie verstrekken voor:
a. het opstarten van een
onderwijskundige
(tussen)voorziening of een
structureel onderwijszorgaanbod,
zoals bedoeld in artikel 1, onder k;
of
b. het vergroten van de leraren- of
ouderbetrokkenheid zoals bedoeld in
artikel 1, onder l.
2.Ten behoeve van de initiatieven,
bedoeld in het eerste lid, sluiten
scholen voor po, vo, (v)so, swv po,
swv vo of REC een
samenwerkingsovereenkomst met
één of meer scholen van een andere
schoolsoort en/of met scholen voor
mbo en/of met
(jeugd)zorginstellingen met als doel
Passend onderwijs vorm te geven
binnen het (toekomstig) regionaal
netwerk door middel van de
volgende activiteiten:
a. het opstarten van een structurele
onderwijskundige
(tussen)voorziening met andere
scholen dat nog niet operationeel is
op moment van aanvraag;
b. het opstarten van een structureel
nieuw onderwijszorgaanbod aan
(groepen van) leerlingen in
samenwerking met
(jeugd)zorginstellingen dat nog niet
operationeel is op moment van
aanvraag en leidt tot een uitbreiding
van het onderwijs/zorgaanbod van
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Evaluatiemoment
Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 4.270.000

1

Nu niet bekend, wordt

de betreffende school of scholen;
c. het opstarten van initiatieven
waardoor de ouderbetrokkenheid
structureel op het niveau van het
(toekomstige) regionaal netwerk
wordt vergroot;
d. het opstarten van initiatieven
waardoor de lerarenbetrokkenheid
structureel op het niveau van het
(toekomstige) regionaal netwerk
wordt vergroot.
3.De omvang van de subsidie
bedraagt ten hoogste € 20.000 per
initiatief zoals bedoeld in het eerste
lid. Aan de samenwerkende
deelnemers van een initiatief kan op
grond van deze regeling éénmaal
een stimuleringssubsidie worden
toegekend.
4.Aan aanvragers die subsidie voor
een veldinitiatief of een experiment
ontvangen op basis van de ‘Regeling
voor het aanvragen van een
startsubsidie of een subsidie
veldinitiatief Passend onderwijs
2008–2009’ respectievelijk de
‘Experimentenwet onderwijs’, wordt
geen subsidie verstrekt op grond
van deze regeling.
5.Aan aanvragers die in aanmerking
komen voor subsidie op grond van
de ‘Tijdelijke regeling subsidiëring
experimenten leergang vmbo-mbo2
2008–2013’, wordt geen subsidie
verstrekt op grond van deze
regeling.
1450

Subsidie aanpassen lesmaterialen tbv

Ontwikkelen lesmateriaal visueel

Instellingen

visueel gehandicapte en dyslectische

gehandicapten en dyslectsie.

en burgers
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nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Regeling screenings- en

De screenings- en testinstrumenten

Instellingen

€0

0

testinstrumenten

ten behoeve van de indicatiestelling

leerwegondersteunend onderwijs

voor leerwegondersteunend

(LWOO) en praktijkonderwijs (PrO)

onderwijs en praktijkonderwijs voor

schooljaar 2009-2010

het schooljaar 2009-2010 worden

Evaluatiemoment

leerlingen
427

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

vastgesteld conform de bijlage bij
deze regeling.
456

regeling regionaal zorgbudget,

Regionaal zorgbudget en de subsidie

subsidie regionale

voor RVC’s in 2006 en houdende

verwijzingscommissies voortgezet

regels met betrekking tot

onderwijs en rebound voorzieningen.

subsidiëring van

Instellingen

€ 78.000.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

reboundvoorzieningen.
464

Subsidieregeling LAKS, JOB en

De minister verstrekt subsidie per

Combo (leerling- en

boekjaar voor het ontwikkelen en in

deelnemersorganisaties)

stand houden van herkenbare

Instellingen

€ 410.000

2

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

belangenorganisaties voor het VO
(en BVE).
866

VO-Raad

Bijdrage aan VO-raad.

Instellingen

€ 4.000.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

867

VO-project/innovatie

Bijdrage aan VO-raad.

Instellingen

€ 3.550.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

878

Freudenthal instituut

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Instellingen

€ 750.000

1

wetenschapt en cultuur gerelateerde

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
884

Europees Platform - internationaal in

Bijdrage aan diverse onderwijs,

het onderwijs aandeel VO

wetenschapt en cultuur gerelateerde

College voor examens

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Instellingen

€ 850.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
892

Instellingen

€ 6.150.000

1

wetenschapt en cultuur gerelateerde

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
894

Stichting Servicecentrum

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Scholenbouw

wetenschapt en cultuur gerelateerde

Stichting Kennisnet

Bijdrage aan Stichting Kennisnet.

Instellingen

€ 250.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
868

Instellingen

€ 21.847.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

140

Tijdelijke stimuleringsregeling leren

De minister kan projectsubsidie

Bedrijven en

en werken voor werkende jongeren

verlenen als bijdrage voor een

Instellingen

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

€ 7.200.000

28

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

zonder startkwalificatie,

project dat tot doel heeft de

werkzoekenden en met werkloosheid

mogelijkheden tot leren en werken

bedreigden.

voor werkende jongeren zonder

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 5.000.000

7

Evaluatiemoment

startkwalificatie, werkzoekenden of
met werkloosheid bedreigden te
bevorderen, door middel van
activiteiten die strekken tot:
a. het tot stand komen van duale
trajecten en deelneming daaraan,
of;
b. het werven van deelnemers aan
EVC-trajecten en de organisatie van
het aanbod van EVC-trajecten.
2.Subsidie voor activiteiten als
bedoeld in het eerste lid wordt
slechts verstrekt indien sprake is
van een aantoonbare vergroting van
de instroom van werkende jongeren
zonder startkwalificatie,
werkzoekenden of met werkloosheid
bedreigden.
897

Tijdelijke stimuleringsregeling Leven

De minister kan een subsidie

Lang Leren in het HBO 2009

verlenen als bijdrage voor een
project van een hogeschool dat tot
doel heeft de (door)ontwikkeling
van de hogeschool tot instituut waar
organisatiebreed diensten worden
verleend op het gebied van een
leven lang leren, door middel van
activiteiten gericht op opleiding,
diplomering en EVC.
2. Subsidie voor activiteiten als
bedoeld in het eerste lid wordt
slechts verstrekt indien sprake is
van een aantoonbare vergroting van
het aantal deelnemers uit de
doelgroep volwassen
beroepsbevolking van 23 jaar en

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Regeling stagebox beroepsonderwijs

De minister verstrekt per

2006 tot en met 2010

kalenderjaar aan de volgende

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 35.000.000

nnb

Evaluatiemoment

ouder.
457

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

partijen een aanvullende vergoeding
om extra stage- en
simulatieplaatsen voor moeilijk
plaatsbare deelnemers te realiseren
en te komen tot een intensieve
stagebegeleiding van deelnemers in
het beroepsonderwijs:
a. instellingen;
b. kenniscentra;
c. procesmanagement;
d. Colo.
460

Subsidieregeling Aanvalsplan

De minister kan in de periode 2006

Laaggeletterdheid 2006-2010

tot en met 2010 per boekjaar
subsidie verstrekken aan de
subsidieaanvragers voor activiteiten
die naar het oordeel van de minister
bijdragen aan het uitvoeren van het
Aanvalsplan.
2.CINOP kan op grond van deze
regeling subsidie aanvragen voor
onder meer de volgende
activiteiten:
a. activiteiten voortvloeiend uit het
Aanvalsplan die gericht zijn op
onderwijsinstellingen,
b. coördinatie van de uitvoering van
het Aanvalsplan,
c. in het kader van de activiteiten
onder a en b, het ondersteunen van
gemeenten en provincies bij het tot
stand brengen van lokale en
regionale actieplannen gericht op
het bestrijden van
laaggeletterdheid.
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Instellingen

€ 4.000.000

3

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 2.000.000

1

Evaluatiemoment

3.ETV kan op grond van deze
regeling subsidie aanvragen voor
activiteiten gericht op uitvoering van
het project ‘Lees en Schrijf
Vandaag’, genoemd in het
Aanvalsplan, onder meer door:
a. het realiseren van een serie
televisie-uitzendingen op de lokale
televisie,
b. het ontwikkelen en verspreiden
van een cursusboek ter
ondersteuning van de televisieserie,
bedoeld onder a,
c. het verzorgen van voorlichting op
lokale televisie met als doel de
bewustwording van laaggeletterden
te bevorderen.
4.De Stichting Lezen & Schrijven
kan op grond van deze regeling
subsidie aanvragen voor onder meer
de volgende activiteiten:
a. activiteiten voortvloeiend uit het
Aanvalsplan die zijn gericht op het
bedrijfsleven,
b. communicatie ten aanzien van
het Aanvalsplan,
c. in het kader van de activiteiten
onder a en b, het ondersteunen van
gemeenten en provincies bij het tot
stand brengen van lokale en
regionale actieplannen gericht op
het bestrijden van
laaggeletterdheid.
5.Subsidie wordt verstrekt voor de
werkelijke kosten van de
gesubsidieerde activiteiten.
469

Tijdelijke regeling bijzondere positie

Het doel van deze regeling is het

ROC Flevoland

verlenen van aanspraak op een

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 60.740.000

34

Evaluatiemoment

subsidie aan het ROC Flevoland als
compensatie voor de nadelige
financiële positie waarin ROC
Flevoland verkeert ten opzichte van
andere instellingen door de wijze
waarop de bekostigingssystematiek
voor het beroepsonderwijs, zoals
neergelegd in het Uitvoeringsbesluit
WEB als gevolg van de in artikel 3
genoemde bijzondere
omstandigheden uitwerkt voor dat
ROC.
Artikel 3. Bijzondere
omstandigheden
De bijzondere omstandigheden op
grond waarvan de subsidie aan het
ROC Flevoland wordt verleend, zijn:
a. het feit dat de bevolkingsgroei in
de provincie Flevoland
bovengemiddeld afwijkt ten opzichte
van andere provincies,
b. de bijzondere geografische positie
van de provincie Flevoland en de
gevolgen die dit voor het ROC
Flevoland heeft voor wat betreft
instroom van deelnemers, en
c. de nadelige financiële positie is
niet te wijten aan eigen beleid van
ROC Flevoland.
1451

Tijdelijke regeling opvang

Aanvullende vergoedingen

conjuncturele effecten in het mbo

verstrekken voor het stimuleren van
deelnemers om door te leren en om
gediplomeerde deelnemers die
besluiten om niet door te leren en
nog geen baan hebben door te

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 13.000.000

18

Evaluatiemoment

geleiden naar het UWV Werkbedrijf.
Ook ontvangen instellingen met een
grote stijging van het aantal
deelnemers een aanvullende
vergoeding.
1452

Tijdelijke regeling stageoffensief

Zorgen voor de beschikbaarheid van
voldoende passende bpv-plaatsen.

644

Tijdelijke regeling subsidiëring

De Minister verstrekt

experimenten leergang vmbo-mbo2

overeenkomstig de voorschriften

2008–2013

van deze regeling op aanvraag

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 7.200.000

140

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

projectsubsidie om te bevorderen
dat meer leerlingen het onderwijs
verlaten met tenminste een
startkwalificatie op het niveau van
het diploma van een opleiding
mbo2.
2.Ter bereiking van het doel,
bedoeld in het eerste lid, wordt:
a. de leergang vmbo-mbo2, bedoeld
in artikel 3, ingericht;
b. wetenschappelijk onderzoek
verricht gedurende de
experimenteerperiode naar de
meerwaarde van de leergang vmbombo2 ten opzichte van
samenwerking op grond van artikel
25a van de WVO tussen scholen
voor vmbo en instellingen die
beroepsonderwijs verzorgen als
bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid,
van de WEB.
649

Uitvoeringsregeling bestrijding

Het doel van deze regeling is:

voortijdig schoolverlaten en regionale

Instellingen

€ 49.780.000

574

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

meld- en coördinatiefunctie voortijdig

a. het verstrekken van subsidie met

schoolverlaten

het oog op het realiseren van een
landelijke vermindering van het
aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters van tenminste 40%
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ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 47.600.000

38

Evaluatiemoment

in het schooljaar 2010–2011 ten
opzichte van het schooljaar 2005–
2006, en
b. het geven van
uitvoeringsvoorschriften ter zake
van de regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten, waaronder het
vaststellen van de daarvoor
beschikbare budgetten.
1453

Tijdelijke subsidieregeling

De Minister kan voor de schooljaren

plusvoorzieningen overbelaste

2009-2010 en 2010-2011 aan het

jongeren

bevoegd gezag van een

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

contactschool subsidie verstrekken
voor het opzetten en verder
ontwikkelen van een of meer
plusvoorzieningen.
1454

IDW subsidie

Uitvoering van de internationale

Instellingen

€ 540.000

1

diplomawaarderingstaken voor de

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

BVE-sector.
1455

Doorlopende leerlijn taal/rekenen

Aan de subsidieontvanger wordt ten

Instellingen

€ 430.000

1

behoeve van de ondersteuning van

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen bij de verbetering van
taal- en rekenbeleid projectsubsidie
verleend voor de activiteiten die
worden verricht door het Steunpunt
Taal en Rekenen mbo.
1456

Experimenten maatwerktrajecten

Het, in samenwerking met het CPB,

Instellingen

€ 300.000

1

uitvoeren van een onderzoek met

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

experimenteel design voor
maatwerktrajecten op MBO-niveau
2.
1457

Subsidie voorlichting LGF

Uitvoering van het projectplan
"Voorlichtingstraject
Leerlinggebonden Financiering". Dit
projectplan omvat onder meer de
volgende activiteiten: aanpassen
van de brochure 'Leerlinggebonden

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 20.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 58.990.000

58

Evaluatiemoment

financiering in het mbo', digitaal
verspreiden van de brochure,
organiseren van bijeenkomsten met
een werkgroep van afgevaardigden
van mbo-instellingen, REC's en CvI's
waarin de servicedocumenten
geëvalueerd worden, het bijstellen
en verspreiden van de
servicedocumenten, het
ontwikkelen, drukken en
verspreiden van de brochures die
aan de reeks "speciale aandacht
gevraagd" worden toegevoegd, het
ontwikkelen van een studiedag voor
docenten en (praktijk)begeleiders,
en tevens de werving en tweemaal
uitvoeren daarvan, en zich op de
hoogte stellen van de regionale en
landelijke ontwikkelingen rond LGF
en het plaatsen van relevante
informatie op de website.
1458

Regeling intensivering Nederlandse

De minister verstrekt in de jaren

taal en rekenen mbo

2010 tot en met 2013 aan het

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

bevoegd gezag van instellingen
aanvullende bekostiging ten
behoeve van de intensivering van
het taal- en rekenonderwijs in de
instellingen, dat erop gericht is om
structureel een verhoging te
realiseren van de taal- en
rekenvaardigheden van deelnemers.
1459

449

Subsidieregeling

Schoolmaatschappelijk werk in de

schoolmaatschappelijk werk in het

onderwijsinstelling voor deelnemers

mbo

met psychosociale problemen.

Regeling innovatiearrangement 2006

De minister verstrekt subsidie ter

tot en met 2009

ondersteuning en stimulatie van

instellingen

€ 15.000.000

70

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€0

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

innovatiearrangementen.
450

Regeling innovatiebox

Het doel van deze regeling:
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Instellingen

€0

0

Nu niet bekend, wordt

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

beroepsonderwijs 2006 tot en met

a. Het verstrekken van een

2009

aanvullende vergoeding op grond
van artikel 2.2.3., derde lid, van de
WEB aan de instellingen om in
samenwerking met relevante
partijen uit de regio
innovatiedoelstellingen te
verwezenlijken, gericht op de
kwaliteitsverbetering van het
beroepsonderwijs en passend
binnen de thema’s van de
innovatieagenda, bedoeld in het
tweede lid;
b. de verdeling van de FES-middelen
die voor het jaar 2008 aan de
begroting van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
zijn toegevoegd, gericht op de
doelen genoemd in het vierde lid;
c. het verstrekken van een
aanvullende vergoeding aan
kenniscentra voor de volgende
doelen:
1. het versterken van de
beroepspraktijkvorming;
2. het versterken van de
competentiegerichte
kwalificatiestructuur en;
3. het oplossen van knelpunten in
de aansluiting binnen de
beroepskolom vanuit de
kwalificatiestructuur
beroepsonderwijs.
2.De Minister stelt na overleg met
Het Platform Beroepsonderwijs en
de Stichting van de Arbeid een
innovatieagenda vast waarin
opgenomen de thema’s die

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
richtinggevend zijn voor de
innovatie van het beroepsonderwijs.
De eerste innovatieagenda omvat de
volgende thema’s:
a. het bevorderen van
competentiegericht
beroepsonderwijs, met als
subthema’s:
1. het versterken van de
beroepspraktijkvorming;
2. het optimaliseren en flexibiliseren
van de schoolorganisatie; en
3. het verbeteren van de
begeleiding van de deelnemer
tijdens zijn binnen- en
buitenschoolse leertrajecten;
b. het verbeteren van de
programmatische aansluiting tussen
het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs,het
beroepsonderwijs en het hoger
beroepsonderwijs en de doorstroom
van leerlingen in de beroepskolom;
c. het optimaliseren van
vernieuwing in het beroepsonderwijs
met behulp van het bedrijfsleven en
van vernieuwing in het
bedrijfsleven, in het bijzonder het
midden- en kleinbedrijf, met behulp
van het beroepsonderwijs; en
d. het bevorderen van
ondernemerschap.
3.Bij de invulling van de vier
thema’s van de innovatieagenda,
bedoeld in het tweede lid, richten de
agrarische onderwijscentra zich
mede op een aantoonbare bijdrage
aan de ontwikkeling van en
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Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Bedrijven en

€0

0

Evaluatiemoment

benutting van kennis in sectoren
waarvoor het beleid van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit relevant is.
4.Het innovatiebudget dat
voortvloeit uit de FES-middelen
wordt door een instelling besteed
dat elk van de volgende doelen
daarbij aan de orde komt:
a. het ontwikkelen van lesmateriaal
en examenmateriaal voor
competentiegericht
beroepsonderwijs;
b. het investeren in kennis van
docenten over het bedrijfsleven door
middel van docentstages en
c. het aanjagen van instroom vanuit
zwakkere groepen uit de
beroepsbevolking tot 23 jaar in
maatwerktrajecten die vooral of
geheel in de praktijk worden
uitgevoerd.
438

Tijdelijke stimuleringsregeling leren

0

en werken 2007
893

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

instellingen
0

Instellingen

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

€0

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

872

MBO 2010

Bijdrage aan het MBO in 2010.

Instellingen

€ 3.000.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

1460

Wereldstages Skills Netherlands

Uitvoering van het project
'International Skills Experience', dat
voorziet in deelname van 30-50
talentvolle mbo-studenten aan
vakwedstrijden in het buitenland. De
(stage)ervaringen van de studenten
zullen worden gedeeld en gebruikt
als promotieinstrument om
beroepsonderwijs en vakmanschap
in een internationaal perspectief te
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Instellingen

-

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Coördinatie studiebezoeken

Organisatie van drie

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 15.000

1

Evaluatiemoment

plaatsen.
1461

studiebezoeken, zoals opgenomenin

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

de Study Visits catalogus.
1462

Duostages NL-Turkije

duostages' van jonge, excellente

Instellingen

€ 20.000

1

Nederlandse en Turkse mbo-

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

leerlingen die elkaar en hun
beroepspraktijk in het kader van (de
voorbereiding op) internationale
beroepenwedstrijden (de World- en
de EuroSkills competities) beter
zullen leren kennen.
1463

Euroguidance

Projectsubsidie wordt verleend voor:

Instellingen

€ 20.000

1

1. de uitvoering van het werkplan

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

voor 2009 inzake het
communautaire actieprogramma
inzake de beroepsopleiding
"Leonardo da Vinci", zoals
goedgekeurd door de Europese
Commissie; 2. de nationale bijdrage
voor 2009 en 2010 voor de
Nederlandse vertegenwoordiger in
ELGPN.
1464

Europass additionele projectplannen

De subsidie is bestemd voor verdere

2008

ontwikkeling van de digitalisering

Instellingen

€ 40.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

van Europass, zoals cv,
taalpaspoort, mobiliteitspas,
certificaatsupplement en een
diplomasupplement.
1465

Europass additionele projectplannen

De subsidie is bestemd voor verdere

2009

ontwikkeling van de digitalisering

Instellingen

€ 30.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

van Europass, zoals de introductie
van EVC binnen Europass, het linken
van Mijn Europass en het Digitaal
Klant Dossier, samenwerking NEC's
en het gebruik van Europass
producten op de instellingen.
1466

Organisatie van de prijs voor het

Organisatie van de prijs voor het

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Bedrijven

€ 5.000

1

Nu niet bekend, wordt

ID.nr.

1467

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

beste leerbedrijf in 2009

beste leerbedrijf in 2009.

Regioplan MBO-raad

Ontwikkelen van een

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 9.000

1

Evaluatiemoment
nader bepaald.

servicedocument waarin aan de

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

hand van concrete voorbeelden én
op basis van innovatieve ideeën een
duidelijk beeld kan worden
gecreëerd van de rol die roc's
zouden kunnen spelen bij de
invoering van marktwerking in de
volwasseneneducatie.
1468

Reguliere Europass 2009

Organisatie van het National

Instellingen

€ 15.000

1

Europass Centre (NEC) en de

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

activiteiten voor de verdere
implementatie van Europass.
1469

Subsidie promotie beroepsonderwijs

Het organiseren van het Nationale

Instellingen

€ 175.000

1

evenement Skills Talents en Skills

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Masters, het organiseren van de
Nederlandse deelname aan
WorldSkills 2009 en het organiseren
en uitvoeren van activiteiten die
gericht zijn op de promotie van het
beroepsonderwijs.
7

Kaderregeling Technocentra 2006 tot

Doel van de regeling

Bedrijven en

en met 2010 (Wet Fonds

Op grond van deze regeling wordt

Instellingen

economische structuurversterking)

subsidie verleend aan een

€ 9.998.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

technocentrum:
a. ter versterking en vernieuwing
van de kennisinfrastructuur in de
regio en;
b. ter verbetering van de aansluiting
tussen het technisch
beroepsonderwijs en het
bedrijfsleven.
1520

FES: Investeringsagenda bèta en

De minister verleent subsidie voor a.

In 2007 2 meerjarige

Nu niet bekend, wordt

techniek hoger onderwijs

Projectplan nascholing en

verplichtingen voor 2007 t/m

nader bepaald.

kennismobilitiet wetenschap en

2010

techniek basisonderwijs, b.
Investeringsimpuls mobiliteit exacte
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 4.475.000

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Instellingen

€0

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

docenten aan universiteiten en
bovenbouw havo/vwo.
902

Praktijkgericht onderzoek RAAK

De regeling heeft tot doel het

Regeling wordt 1e kwartaal

Nu niet bekend, wordt

(Regionale Aandacht en Actie voor

stimuleren en bevorderen van het

2010 gepubliceerd (zie ook nr.

nader bepaald.

Kenniscirculatie)

praktijkgericht onderzoek en de

885)

Regeling stimulering Bèta/techniek

Het doel van deze regeling is het

kennisfunctie van hogescholen.
459

Instellingen

€ 55.500.000

subsidiëren van de Stichting

2009: Stichting Platform

Nu niet bekend, wordt

bèta/techniek: 1

nader bepaald.

Platform Bèta/techniek voor het
uitvoeren van haar werkzaamheden
voorzover deze betrekking hebben
op het interesseren van meer
jongeren voor een studie of
loopbaan in de bèta- en
technieksector en personen
werkzaam in die sector duurzaam te
behouden voor die arbeidsmarkt. De
basis van deze werkzaamheden
wordt gevormd door de
uitgangspunten en kwantitatieve
doelstellingen zoals verwoord in de
nota Deltaplan Bèta/techniek van
december 2003.
643

Tijdelijke regeling subsidie

De regeling heeft tot doel om kennis

2009: aangewezen instellingen:

Nu niet bekend, wordt

experimenten open bestel

op te doen over a. de effecten van

3; bekostigde instellingen: 4 (is

nader bepaald.

het toelaten tot publieke financiering

geen subsidie)

Instellingen

€ 10.000.000

van nieuwe aanbieders en van
aangewezen instellingen in het
hoger onderwijs en b. de
voorwaarden waaronder in het
publiek bekostigde bestel ruimte
kan worden gemaakt voor nieuwe
aanbieders en voor aangewezen
instellingen.
885

Praktijkgericht onderzoek RAAK

De regeling heeft tot doel het

(Regionale Aandacht en Actie voor

stimuleren en bevorderen van het

Kenniscirculatie)

praktijkgericht onderzoek en de
kennisfunctie van hogescholen.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 4.230.000

2009: Stichting Innovatie

Nu niet bekend, wordt

Alliantie: 1

nader bepaald.

ID.nr.
1470

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

VHTO (Landelijk expertisebureau

De minister verleent subsidie voor

Instellingen

€ 100.000

In 2008 meerjarige verplichting

Nu niet bekend, wordt

meisjes/vrouwen in bèta/techniek)

de voortzetting van de financiële

voor 2008 t/m 2011

nader bepaald.

In 2009 meerjarige verplichting

Nu niet bekend, wordt

voor 2010 t/m 2013

nader bepaald.

ondersteuning van de VHTO.
1471

Studiekeuze 123 (SURF)

De minister verleent subsidie voor

Burgers

€ 2.400.000

de beschikbaarstelling van
deugdelijke vergelijkingsinformatie
voor aanstaande studenten (via o.a.
een website over
opleidingsmogelijkheden in het
hoger onderwijs).
904

Nieuwe HBO-masteropleidingen

De minister verleent op aanvraag

Instellingen

€ 10.540.000

2009: geen

subsidie voor postinitiële

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

masteropleidingen voor bepaalde
prioritaire gebieden om daarmee
d.m.v. het opleiden van
succesvollere hbo-opgeleiden met
name de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt te verbeteren.
1472

Multipilots; budget hogescholen'

Bijdrage aan SLO voor uitvoering

Instellingen

€ 110.000

project 'Multipilots; budget scholen'.
1473
1474

Bestuurlijk arrangement Hogeschool

Bijdrage aan Hogeschool Zeeland

Zeeland

voor realisatie businessplan.

ECHO-foundation

Bijdrage aan ECHO voor ECHO-

Instellingen

€ 2.000.000

In 2008 meerjarig verplicht

Nu niet bekend, wordt

voor 2008 t/m 2010

nader bepaald.

2009: 1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 50.000

2009: 1

Awards en voor het

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ambassadeursnetwerk en duurzame
fondsenwerving.
1475

Pilot werkveldsecretaris HBO

Bijdrage aan FME-CWM in de kosten

Engineering

van een pilot voor een

Instellingen

€0

In 2008 meerjarig verplicht

Nu niet bekend, wordt

voor 2008 t/m 2011

nader bepaald.

19 hogescholen en

Nu niet bekend, wordt

universiteiten

nader bepaald.

werkveldsecretaris HBO Engineering
die een impuls moet geven aan de
structurele samenwerking tussen
het bedrijfsleven en de opleidingen
in het domein 'engineering'.
639

FES: Subsidieregeling Sirius

1. De Minister kan een subsidie

Programma (Subsidie voor projecten

verstrekken aan bekostigde

in het kader van het programma

universiteiten en hogescholen voor

Rendement en Excellentie)

projecten in verband met het
bevorderen van excellentie in de

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 7.436.154

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 6.066.000

1

Evaluatiemoment

bachelorfase van het hoger
onderwijs.
2. De subsidie wordt verleend voor
projecten, waarmee wordt beoogd
inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop excellentie in het hoger
onderwijs gerealiseerd kan worden
en in de belemmeringen die
daarvoor in de huidige situatie zijn.
1521

3TU's samenwerking: FES

Uitvoering van het activiteitenplan
Centres of Excellence van de

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

3TU.Federatie.
639a

FES: Subsidieregeling Sirius

1. De Minister kan een subsidie

Programma (Subsidie voor projecten

verstrekken aan bekostigde

in het kader van het programma

universiteiten en hogescholen voor

Rendement en Excellentie)

projecten in verband met het

Instellingen

€0

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

bevorderen van excellentie in de
masterfase van het hoger onderwijs.
2. De subsidie wordt verleend voor
projecten, waarmee wordt beoogd
inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop excellentie in het hoger
onderwijs gerealiseerd kan worden
en in de belemmeringen die
daarvoor in de huidige situatie zijn.
637

Subsidieregeling Programma

1. De Minister kan een subsidie

Akademie-assistenten

verstrekken aan bekostigde
universiteiten voor projecten in
verband met het bevorderen van de
functie van Akademie-assistenten in
het wetenschappelijk onderwijs.
2. De subsidie wordt verleend voor
projecten, waarmee wordt beoogd
inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop de functie van Akademieassistenten, uit te oefenen door
studenten van masteropleidingen,
een structurele inbedding kan

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 1.000.000

8 universiteiten, 10 verleningen

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

krijgen binnen de universiteit, meer
in het bijzonder in het
wetenschappelijk onderzoek. Daarbij
geldt dat:
a. voor de subsidieaanvragen,
bedoeld in artikel 3, tweede lid
onder a, het doel is te leren wat de
meest effectieve manieren zijn om
functie van de Akademie-assistent
vorm te geven en te organiseren;
b. voor de subsidieaanvragen,
bedoeld in artikel 3, tweede lid
onder b, het doel is te beoordelen of
het hier om een duurzame functie
gaat die structureel kan worden
ingepast.
885a

RAAK-internationaal (zie ook nr. 902

Kennisuitwisseling tussen

en nr. 885)

hogescholen en buitenlandse

Instellingen

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

kennisinstellingen en buitenlandse
bedrijven.
1476

Subsidieregeling Sirius Programma

1. De Minister kan een subsidie

(Subsidie voor projecten in het kader

verstrekken aan bekostigde

van het programma Rendement en

universiteiten en hogescholen voor

Excellentie): OCW-geld

projecten in verband met het

Instellingen

€ 2.900.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

bevorderen van excellentie in de
bachelorfase van het hoger
onderwijs.
2. De subsidie wordt verleend voor
projecten, waarmee wordt beoogd
inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop excellentie in het hoger
onderwijs gerealiseerd kan worden
en in de belemmeringen die
daarvoor in de huidige situatie zijn.
1477

United Nations University

Algemeen VN-doel: het voorzien van
de VN van informatie en ideeën die
helpen de doelstellingen en
principes van de VN zoals

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 860.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Burgers

€ 9.750.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

vastgelegd in het handvest van de
VN. Concreet doel is het
instandhouden van UNU-INTECH
overeenkomstig het zetelverdrag
met UNU en het memorandum of
agreement om tegemoet te komen
aan behoefte bij VN om beleid te
ontwikkelen op basis van
wetenschappelijk gefundeerde
informatie en theoriën. Deze taak
zal niet (geheel) door de markt
worden opgenomen (marktfalen) en
ligt vast in een verdrag.
462

Subsidieregeling Huygens

1. De minister kan projectsubsidie

Bedrag voor regeling zit in

Nu niet bekend, wordt

Scholarship Programme

verstrekken aan:

subsidie Nuffic.. Nuffic voert

nader bepaald.

a. studenten uit de gehele wereld

regeling uit. Bij OCW is aantal

met een niet-Nederlandse

verleningen niet bekend.

vooropleiding, voor het volgen van
een opleiding;
b. studenten, die een opleiding
volgen of aan studenten die aan een
opleiding de graad Bachelor of de
graad Master hebben verworven,
voor het volgen van hoger onderwijs
aan een buitenlandse instelling; of
c. promovendi voor het onder
begeleiding van een promotor
verrichten van promotieonderzoek in
Nederland.
2.Subsidie wordt slechts verstrekt
voor zover:
a. de deelname aan de opleiding, de
studie aan een buitenlandse
instelling of het promotieonderzoek
een tijdvak van tenminste 6
maanden en ten hoogste 24
maanden beslaat; en
b. de gedragscode is ondertekend
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Burgers

€ 1.000.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

door de Nederlandse instelling waar:
1°. de student, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel a, gaat
studeren;
2°. de student, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b, is
ingeschreven, dan wel de graad
Bachelor of de graad Master heeft
verworven; of
3°. de promotor aan is verbonden.
3.Verstrekking van subsidie,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel
a en b, geschiedt onder de
voorwaarde dat, voor zover het
betreft een opleiding die op grond
van overgangsrecht is
geaccrediteerd, de kwaliteit eerder
op basis van artikel 1.18 van de Wet
op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek is
vastgesteld.
4.Verstrekking van subsidie,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel
a, geschiedt onder de voorwaarde
dat de student een
verblijfsvergunning verkrijgt.
635

Subsidieregeling Libertas Noodfonds

1. De minister kan projectsubsidie

Bedrag voor regeling zit in

Nu niet bekend, wordt

verstrekken aan studenten uit de

subsidie Nuffic.. Nuffic voert

nader bepaald.

gehele wereld met een niet-

regeling uit.. Bij OCW is aantal

Nederlandse vooropleiding, voor het

verleningen niet bekend.

volgen van een opleiding.
2. Subsidie wordt slechts verstrekt
voor zover:
a. de student:
1°. afkomstig is uit een land waar
naar het oordeel van de minister
voor bepaalde studenten studeren
vanwege politieke redenen praktisch
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
onmogelijk is geworden;
2°. aannemelijk kan maken direct
voorafgaande aan zijn komst naar
Nederland gestudeerd te hebben
aan een instituut dat hoger
onderwijs verzorgt in het land van
herkomst;
3°. aannemelijk kan maken dat het
volgen van verder hoger onderwijs
in het land van herkomst voor hem
praktisch onmogelijk is geworden,
dan wel dat de student in de
voortgang van de studie ernstig
wordt belemmerd;
b. de ontvangende Nederlandse
instelling:
1°. de inschrijving van de student
accepteert;
2°. het juridisch laagst mogelijke
collegegeld in rekening brengt aan
de student;
3°. de gedragscode heeft
ondertekend en voorkomt in het
openbaar register van
onderwijsinstellingen die de
gedragscode hebben ondertekend;
en
c. de ontvangende Nederlandse
instelling zorgdraagt of garant staat
voor huisvesting indien de student
hier niet zelf voor heeft gezorgd.
3. Verstrekking van subsidie
geschiedt onder de voorwaarde dat:
a. de kwaliteit van de opleiding aan
de ontvangende Nederlandse
instelling eerder op basis van artikel
1.18 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
onderzoek is vastgesteld, voor zover
het een opleiding betreft die op
grond van overgangsrecht is
geaccrediteerd; en
b. de student een
verblijfsvergunning verkrijgt.
4. Verstrekking van subsidie
geschiedt steeds voor de duur van
één studiejaar. Een aanvrager kan
meermalen subsidie aanvragen,
binnen de volgende voorwaarden:
a. voor een bacheloropleiding in het
wetenschappelijk onderwijs wordt
maximaal vier maal subsidie
verstrekt;
b. voor een bacheloropleiding in het
hoger beroepsonderwijs wordt
maximaal vijf maal subsidie
verstrekt;
c. voor een masteropleiding in het
wetenschappelijk onderwijs wordt
maximaal twee maal subsidie
verstrekt, met dien verstande dat
maximaal drie maal subsidie wordt
verstrekt, indien de studielast van
de opleiding 120 studiepunten
bedraagt;
d. voor een masteropleiding in het
hoger beroepsonderwijs wordt
maximaal twee maal subsidie
verstrekt; en
e. een aanvrager kan voor één
bachelor- en één masteropleiding
subsidie aanvragen.
5. De voorwaarden, bedoeld in het
tweede lid, onderdeel a, zijn niet
van toepassing op de aanvraag voor
subsidie van een student aan wie op

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 840.000

1

Evaluatiemoment

grond van deze regeling en met
inachtneming van de voorwaarden,
bedoeld in het vierde lid, reeds
subsidie is verstrekt.
6. Deze regeling is niet van
toepassing op studenten die voor
studiefinanciering in aanmerking
komen op grond van de Wet
studiefinanciering 2000.
887

Handicap en studie

Bijdrage aan diverse onderwijs,

(uitvoeringskosten)

wetenschap en cultuur gerelateerde

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
1478

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Burgers

€ 240.000

0

wetenschap en cultuur gerelateerde

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
1479

Landelijke Studenden Vakbond

Bijdrage aan diverse onderwijs,

(LSVb)

wetenschap en cultuur gerelateerde

Burgers

€ 240.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
1480

Radboud Universiteit Nijmegen:

Het verbeteren van de

NWIB-koepel (NWIB: Nederlandse

huisvestingssituatie van de

Wetenschappelijke Instituten in het

aangesloten instituten, die deel

Buitenland)

uitmaken van verschillende

Instellingen

€ 1.000.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

bekostigde universiteiten in
Nederland, om zo continuering van
activiteiten en realisering van de
doelstellingen van de instituten te
waarborgen.
1481

1482

Stichting Nederlandse Organisatie

Bijdrage aan diverse onderwijs,

Instellingen

voor Internationale Samenwering in

wetenschap en cultuur gerelateerde

en burgers

het Hoger Onderwijs (Nuffic)

instellingen.

Stichting voor Vluchteling-Studenten

Bijdrage aan diverse onderwijs,

UAF

wetenschap en cultuur gerelateerde

Burgers

€ 15.210.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

€ 2.300.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

instellingen.
1483

Technische Universiteit Delft:

Het instellen van een bijzondere

Leerstoel Shell

leerstoel in samenwerking met Shell
Nederland BV op het gebied van
Geïntegreerde Bio-energie
Systemen (Integrated Bio-energy

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 100.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Stichting Bijzondere Leerstoel

Doorstart en versterking van de

Onderwijsrecht op Pluriforme

positie van de bijzondere leerstoelen

Grondslag

onderwijsrecht die door een drietal

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 50.000

1

Evaluatiemoment

Systems, IBS).
1484

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

stichtingen bij een aantal
universiteiten in stand worden
gehouden.
1485

Stichting Katholieke School

Doorstart en versterking van de

Instellingen

€ 50.000

1

positie van de bijzondere leerstoelen

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

onderwijsrecht die door een drietal
stichtingen bij een aantal
universiteiten in stand worden
gehouden.
1486

Stichting Bijzondere Leerstoelen

Doorstart en versterking van de

Onderwijsrecht

positie van de bijzondere leerstoelen

Instellingen

€ 50.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

onderwijsrecht die door een drietal
stichtingen bij een aantal
universiteiten in stand worden
gehouden.
1487

Universiteit Leiden: Opleiding

Activiteiten t.b.v. de start en

Instellingen

"Islamitische theologie"

ontwikkeling van de bachelor- en

en burgers

€ 470.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

masteropleding "Islamitische
theologie".
1488
1489

Universiteit Leiden: Bijdrage

Bijdrage ontsluiting archieven van

Instellingen

onderzoekprogramma ENCOMPASS

de VOC in Azië.

en burgers

Vrije Universiteit Amsterdam:

Realisering van een variant

Instellingen

Islamitisch geestelijk verzorger

islamitisch geestelijk verzorger

en burgers

€ 500.000

1

Nu niet bekend, wordt

€ 250.000

1

Nu niet bekend, wordt

nader bepaald.
nader bepaald.

binnen de bestaande éénjarige
masteropleiding geestelijk verzorger
van de erkende opleiding "Reliogie
en Levensbeschouwing".
1490

VNO-NCW: Leerstoel nieuw

Instellen bijzondere leerstoel nieuw

Instellingen

ondernemerschap

ondernemerschap aan de

en burgers

€ 40.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Universiteit van Amsterdam.
1491

St. SURF: Studiekeuzegesprekken

Stimuleren van de invoering van

Instellingen

studiekeuzegesprekken in het hoger

en burgers

€ 140.000

2

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

onderwijs.
1492

St. Steunpunt Studerende Moeders:

Verdere ontwikkeling van

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Burgers

€ 50.000

1

Nu niet bekend, wordt

ID.nr.

1493

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Subsidie voor verder ontwikkelen

activiteiten van de Stichting en de

organisatie en opzetten noodzakelijke

verbetering van de te verlenen

activiteiten

diensten door de Stichting.

ZonMw: Project "Praktijkgericht

Bijdrage in de kosten voor de

onderzoek door hogescholen"

uitvoering van het project "Proeftuin

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
nader bepaald.

Instellingen

€0

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

praktijkgericht
(gezondheids)onderzoek.
1494

Universiteit Leiden: NIB NIT (NIB:

Leveren bijdrage aan de verdere

Instellingen

Nederlandse Instituten in het

operationalisering en het beheer van

en burgers

Buitenland)

het NIB in Turkije en aan de

€ 180.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

uitvoering van de in goedgekeurde
Jaarplan genoemde activiteiten.
1495

Universiteit Leiden : NIB NIASD

Leveren bijdrage aan de verdere

Instellingen

(NIB: Nederlandse Instituten in het

operationalisering en het beheer van

en burgers

Buitenland)

het NIB in Syrië en aan de

€ 390.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

uitvoering van het in goedgekeurde
Jaarplan genoemde activiteiten.
1496

Universiteit Leiden : NIB NIASD

Leveren bijdrage aan de verdere

Instellingen

(NIB: Nederlandse Instituten in het

operationalisering en het beheer van

en burgers

Buitenland)

het NIB in Syrië met regionalisering

€ 300.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

naar Libanon en Jordanië en aan de
uitvoering van het in goedgekeurde
Jaarplan genoemde activiteiten.
1497

Universiteit Leiden: NIB NIHA (NIB:

Leveren bijdrage aan de verdere

Instellingen

Nederlandse Instituten in het

operationalisering en het beheer van

en burgers

Buitenland)

het NIB in Turkije en aan de

€ 610.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

uitvoering van het in goedgekeurde
Jaarplan genoemde activiteiten.
1498

Radboud Universiteit Nijmegen: NIB

Leveren bijdrage aan de verdere

Instellingen

NIMAR (NIB: Nederlandse Instituten

operationalisering en het beheer van

en burgers

in het Buitenland)

het NIB in Marokko en aan de

€ 610.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

uitvoering van het in goedgekeurde
Jaarplan genoemde activiteiten.
1499

Nationaal Agentschap Leven Lang

Uitvoeringskosten (reciprociteit met

Leren (incl Leonardo da Vinci II)

EU, verantwoordelijk voor

Burgers

€ 1.720.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

programmakosten).
675

Regeling Leonardo da Vinci-II

Dit programma draagt bij tot de
versterking van een Europese

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€0

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

De minister kan per boekjaar

Bedrijven en

€0

1

subsidie verstrekken voor de

Instellingen

Evaluatiemoment

samenwerkingsruimte op het gebied
van onderwijs en opleiding; een
centrale doelstelling daarbij is het
bevorderen van een "Europa
van de kennis".
Het programma biedt actief
ondersteuning aan het beleid van de
lidstaten inzake levenslang leren.
Het steunt transnationale
innoverende initiatieven ter
bevordering van kennis,
vaardigheden en
bekwaamheden die inherent zijn aan
een goede inzetbaarheid en een
actief burgerschap. Daarnaast
sluit het aan bij andere
communautaire initiatieven, met
name het Socrates- en het Jeugdprogramma, zulks via steun aan
gezamenlijke acties.
463

Subsidieregeling KANS

uitvoering van het KANSprogramma, welk programma
instellingen de mogelijkheid biedt
samen met partnerinstellingen op de
Nederlandse Antillen en Aruba
projecten gericht op innovatie en
kwaliteit van het onderwijs te
bedenken en uit te voeren.
2.De subsidie wordt verleend op
grond van de volgende
overwegingen:
a. vanuit de wens te stimuleren dat
informatie- en
communicatietechnologie op een
zinvolle manier wordt gebruikt om
blijvende contacten tussen ver van
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 480.000

1

Evaluatiemoment

elkaar gelegen onderwijsinstellingen
in het Koninkrijk te onderhouden;
b. vanuit de onder a genoemde
wens maakt leerlingenmobiliteit
geen deel uit van het programma,
maar is docentenmobiliteit in de
vorm van maximaal twee docenten
per onderwijsinstelling c.q.
partnerinstelling desgewenst wel
mogelijk, maar niet vereist;
c. het streven dat de deelnemende
instellingen en de
partnerinstellingen door middel van
samenwerking het intercultureel
karakter van het onderwijs bij elk
van hen versterken.
1500

Neth-ER Brussel

Vergroten NL invloed op EU
onderwijs-, onderzoeks- en

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

wetenschapsbeleid.
1501

Bilaterale subsidieprogramma's

Stimuleren van internationale

internationale samenwerking €

activiteiten tussen scholen in

257.800 per jaar (2010 t/m 2014)

Nederland en in andere landen, met

Instellingen

€ 260.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

name grenslanden.
1502

Frans-NL Academie

Versterking universitaire

Instellingen

€ 110.000

1

samenwerking NL-Frankrijk.
1503
1504

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
Fulbright Beurzen

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Platformfunctie NL-Duitse

Instellingen

Betrekkingen, onderzoek en studie.

en burgers

Samenwerkings- en

Burgers

€ 800.000

1

€ 430.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

uitwisselingsprogramma NL-USA

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

voor docenten, wetenschappers en
studenten.
1505

SICA (EU CCP) (HGIS)

Uitvoering geven aan nationaal

Instellingen

€ 100.000

1

subsidieprogramma EU Cultuur.
1506

Stichting Ons Erfdeel

Promoten Nederlanstalige cultuur

Instellingen

€ 210.000

1

via Jaarboek Low Countries.
632

Subsidieregeling afstemming

De Minister verstrekt éénmalig

onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s

projectsubsidie voor een project dat

voortgezet onderwijs 2008–2011

ten doel heeft het terugdringen van

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.
Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Instellingen

€ 7.400.000

10

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 5.000.000

16

Evaluatiemoment

het kwantitatieve en/of kwalitatieve
tekort aan onderwijspersoneel in de
risicoregio.
898

Stimuleringsregeling Krachtig

De minister kan projectsubsidie

meesterschap

verstrekken aan

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

samenwerkingsverbanden voor
projecten op het gebied van de
bevordering van excellentie bij
leraren.
2.De subsidie wordt verleend aan
projecten die:
a. excellentie bevorderen bij het
opleiden van leraren en/of binnen
het beroep van leraar:
b. praktijkkennis opleveren over de
doelen zoals genoemd in onderdeel
a en deze te verspreiden over
meerdere lerarenopleidingen en
scholen, ook die niet direct in het
project participeren.
1507

Regeling verdiepingsslag

De minister verstrekt

academische opleidingsschool 2009-

projectsubsidie voor een beperkt

2011

aantal academische

Instellingen

€ 1.500.000

21

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

opleidingsscholen om zich te
ontwikkelen tot goede
praktijkvoorbeelden.
641

Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor

De Minister verstrekt op aanvraag

Instellingen

scholing (zie ook 901)

subsidie aan leraren bedoeld in

en Burgers

artikel 1, onderdeel f en g, voor
studiekosten en studieverlof ter
bevordering van het volgen van
opleidingen als bedoeld in artikel
10.Voor subsidie op grond van deze
regeling komen de volgende
opleidingen in aanmerking:
a. bachelor- of masteropleidingen
voor leraren primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

€ 14.200.000

8300

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie gericht op het
voldoen aan een andere set van
bekwaamheidseisen dan de set
waaraan hij blijkens een
getuigschrift, afgegeven krachtens
de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, al
voldoet dan wel, op grond van
artikel XI, eerste lid van de Wet op
de beroepen in het onderwijs, is
aangemerkt als te hebben voldaan;
b. opleidingen waarmee een leraar
in het hoger beroepsonderwijs een
voor zijn vak relevante bachelor,
hbo-master of wo-master kan
behalen;
c. opleidingen die erop gericht zijn
dat de voor zijn werk bevoegde
leraar in het primair onderwijs,
voortgezet onderwijs of
beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie een andere,
voor zijn vak relevante graad
behaalt;
d. opleidingen die gericht zijn op het
verwerven van extra
bekwaamheden, maar niet gericht
op het verkrijgen van een andere
onderwijsbevoegdheid of graad.
2.Promotietrajecten komen niet voor
subsidie in aanmerking.
3.De Minister stelt in bijlage I voor
de eerste aanvraagtermijn, bedoeld
in artikel 4, tweede lid onderdeel a
ter zake van de opleidingen bedoeld
in het eerste lid onderdeel d, een
limitatieve lijst van opleidingen vast

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

€ 49.800.000

5600

Evaluatiemoment

die in aanmerking komen voor
subsidie. Deze lijst wordt
gepubliceerd op de website van de
uitvoerder (www.ib-groep.nl). Voor
de aanvraagtermijn bedoeld in
artikel 4, tweede lid, onderdeel b
geldt dat deze lijst opnieuw wordt
vastgesteld.
4.Voor de tweede aanvraagtermijn,
bedoeld in artikel 4, tweede lid,
onderdeel b, gelden ten aanzien van
de opleidingen als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel d, de volgende
criteria:
a) de opleiding moet gericht zijn op
de bevoegde leraar;
b) de opleiding heeft een minimale
studiebelasting van 200 uur en
minimaal 40 contacturen;
c) de opleiding moet worden
afgesloten met een getuigschrift,
certificaat of diploma;
d) opleidingen gericht op het
behalen van de bevoegdheid
bewegingsonderwijs zijn uitgesloten
van de regeling.
901

Regeling lerarenbeurs voor scholing

De minister kan subsidie

Instellingen

en zij-instroom 2009–2011

verstrekken:

en Burgers

a. aan de leraar voor studiekosten;
of
b. aan het bevoegd gezag voor
kosten in verband met het
studieverlof van deze leraar.
2.Voor de subsidie, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel a, komen
uitsluitend een van de volgende
opleidingen in aanmerking:
a. bachelor- of masteropleidingen
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
voor leraren in het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs,
het beroepsonderwijs en de educatie
gericht op het voldoen aan andere
bekwaamheidseisen dan blijkens het
getuigschrift, bedoeld in artikel 7a.3
van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek of
blijkens een bewijs van
bekwaamheid tot het geven van
onderwijs als bedoeld in artikel XI,
eerste lid, van de Wet op de
beroepen in het onderwijs;
b. bachelor- of masteropleidingen
waarmee een leraar een voor zijn
vak relevante graad kan behalen;
c. korte opleidingen, niet zijnde een
bachelor of masteropleiding, mits
deze opleidingen:
1° gericht zijn op het verwerven van
extra bekwaamheden voor het
beroep van leraar;
2° een minimale studielast kennen
van 200 uren, waarvan tenminste
40 contacturen;
3° korter duren dan 1 jaar;
4° worden afgesloten met een
bewijs van deelname; en
5° niet zijn te kwalificeren zijn als
opleidingen die gericht zijn op het
verkrijgen van een bevoegdheid
bewegingsonderwijs; of
d. opleidingen die gericht zijn op het
wegwerken van deficiënties met als
doel toelating tot een
masteropleiding binnen het
wetenschappelijk onderwijs, mits de
opleiding:

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 22.530.000

5

Nu niet bekend, wordt

1° is vormgegeven als
bacheloropleiding binnen het
wetenschappelijk onderwijs;
2° niet leidt tot de graad Bachelor
binnen het wetenschappelijk
onderwijs; en
3° minimaal 30 studiepunten omvat.
3.In afwijking van het tweede lid
kan de minister subsidie als bedoeld
in het eerste lid, onderdeel a,
verstrekken voor de combinatie van
de opleidingen, bedoeld in het
tweede lid, onderdelen a en d of b
en d.
4.Voor de subsidie, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b, komen
uitsluitend een van de opleidingen,
bedoeld in het tweede lid,
onderdelen a, b of d, of een
combinatie van de opleidingen als
bedoeld in het derde lid in
aanmerking.
5.De minister kan voor ten hoogste
3 jaar subsidie, bedoeld in het
eerste lid, verlenen voor
opleidingen, bedoeld in het tweede
lid, onderdelen a, b en d, met dien
verstande dat voor:
a. 1 tot en met 30 studiepunten een
jaar subsidie, bedoeld in het eerste
lid, staat;
b. 31 tot en met 60 studiepunten
twee jaar subsidie, bedoeld in het
eerste lid, staat; en
c. 61 tot en met 90 studiepunten
drie jaar subsidie, bedoeld in het
eerste lid, staat.
988

Instellingssubsidies onderwijs inzake

De minister verstrekt

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

professionalisering, arbeidsmarkt en

instellingssubsidies ten behoeve van

bedrijfsgezondheidszorg

het bevorderen van de professionele

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
nader bepaald.

ontwikkeling van onderwijsgevenden
en andere beroepsoefenaren in het
onderwijs, het vergaren van kennis
en expertise op het terrein van de
onderwijsarbeidsmarkt en voor het
laten uitvoeren van landelijke
bedrijfsgezondheidsactiviteiten
14

Nederlands Fonds voor de Letteren

0

(fusie Fonds voor de Letteren en

€ 8.853.300

0

Instellingen

NLPVF)
58

Bedrijven,

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

en Burgers

Fonds voor beeldende kunstenaars,

Projectvoorstellen kunnen worden

Bedrijven en

vormgevers, beoefenaars van de

ingediend door bedrijven en

Instellingen

bouwkunst en bemiddelaars

organisaties via een EU-

€ 20.745.187

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

aanbestedingsprocedure. Zowel de
kwaliteit en de prijsprestatieverhouding van het
projectvoorstel, als de kennis en
ervaring van de indiener worden
meegenomen in het besluit welke
projecten worden goedgekeurd.
974

Fonds voor Cultuur participatie

Met het Fonds voor

Instellingen

Cultuurparticipatie wil het kabinet

en Burgers

een stevige impuls geven aan de
cultuurparticipatie van burgers;
zoveel mogelijk mensen moeten
actief aan kunst en cultuur (kunnen)
doen.
Om dit te realiseren kunnen
instellingen bij het fonds subsidie
aanvragen voor projecten die
actieve kunst- en cultuurbeoefening
bevorderen. Het gaat hierbij om
instellingen die zich bezighouden
met amateurkunst, cultuureducatie
en volkscultuur. Zij kunnen gebruik
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

€ 15.758.964

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

De missie van het Filmfonds is:

Bedrijven en

€ 31.762.268

0

Nu niet bekend, wordt

* het stimuleren van de

Instellingen

maken van subsidieregelingen voor
Amateurkunst en Cultuureducatie.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie
beheert daarnaast de relaties met
instellingen aan wie meerjarige
subsidie wordt toegewezen.
983

Nederlands Filmfonds

nader bepaald.

filmproductie in Nederland, met
nadruk op kwaliteit en diversiteit;
* het bevorderen van een goed
klimaat voor de Nederlandse
filmcultuur.
984

Diverse subsidies van het Nederlands

Het Nederlands Fonds voor

Bedrijven,

fonds voor de Podiumkunsten

Podiumkunsten+ is het podiumfonds

Instellingen

voor muziek, dans en theater in

en Burgers

€ 54.900.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

Nederland. Het Fonds geeft namens
de Rijksoverheid ondersteuning aan
alle vormen van podiumkunst.
990

Stimuleringsfonds voor Architectuur

Het SfA heeft verschillende

Bedrijven en

subsidiemogelijkheden. De

Instellingen

subsidieregelingen hebben elk met
een eigen werkingssfeer tot doel
een bijdrage te leveren aan de
beroepsuitoefening en
kennisuitwisseling van ontwerpers,
opdrachtgevers en bestuurders in
Nederland, op het gebied van
architectuur, stedenbouw,
ruimtelijke ordening en
landschapsarchitectuur en
aanverwante disciplines.
Deelregelingen
In 2009 heeft Ontwerpend
Onderzoek prioriteit. Aanvragen
kunnen worden ingediend bij de
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

€ 3.391.340

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 10.000.000

0

Evaluatiemoment

deelregeling: Onderzoek en
ontwerp. Daarnaast beschikt het
fonds over de deelregelingen:
HGIS voor internationale projecten
en een deelregeling voor
jaarprogramma’s van architectuuren debatcentra.
1508
1509

625

Tijdelijke regeling "Aanvulling Eigen

Bevorderen en stimuleren van de

Inkomsten Culturele Instellingen"

eigen inkomsten Cultuurinstellingen.

Innovatieregeling

Bevorderen en stimuleren

Bedrijven,

innovatieve ontwikkelingen bij

Instellingen

Cultuurinstellingen.

en Burgers

Regeling Cultuurkaart voortgezet

De Minister verstrekt subsidie aan

Bedrijven en

onderwijs

het bevoegd gezag van een school

Instellingen

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

€ 3.000.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

€ 10.800.000

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

in de vorm van Cultuurkaarten.
2.Doel van de subsidie is om te
bevorderen dat leerlingen en
docenten culturele activiteiten
ondernemen.
959

Mondriaan Stichting

De Mondriaan Stichting wil
instellingen stimuleren om kunst en
erfgoed op een inspirerende manier
bij een divers publiek te brengen.
Hierbij hechten wij aan projecten die
vernieuwing brengen, zich duidelijk
onderscheiden en een meerwaarde
bieden ten opzichte van het
bestaande aanbod.
Bijzondere aandacht is er voor
projecten die inspelen op relevante
ontwikkelingen in de Nederlandse
samenleving. Het gaat daarbij om
projecten waarbij op een
vernieuwende manier vorm en
inhoud wordt gegeven aan
bijvoorbeeld culturele diversiteit of
projecten die belangrijke

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 16.294.764

0

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 157.480.000

in 2009 49

Nu niet bekend, wordt

internationale ontwikkelingen weten
te vertalen naar het Nederlandse
publiek. Aanvragen voor activiteiten
op deze gebieden zijn dan ook zeer
welkom.
435

Kaderregeling subsidiering projecten

De minister kan projectsubsidie

Bedrijven en

ten behoeve van onderzoek en

verlenen voor projecten op het

Instellingen

wetenschap

gebied van onderzoek en

nader bepaald.

wetenschap.
2.De subsidie wordt verleend op
grond van een of meer van de
volgende overwegingen:
a. de subsidieaanvrager is door of
mede door de minister in
aanmerking genomen voor de
uitvoering van een project op het
gebied van onderzoek en
wetenschap,
b. de subsidie past binnen één of
meer van de in de Rijksbegroting
OCenW onder het hoofdstuk
Onderzoek en Wetenschapsbeleid
opgenomen beleidsterreinen, of
c. de subsidie past binnen de
uitoefening van coördinerende
verantwoordelijkheid van de
minister voor het Nederlandse
wetenschapsbeleid zoals deze
verantwoordelijkheid is uitgewerkt
in het hoofdstuk Onderzoek en
Wetenschapsbeleid van de
Rijksbegroting OCenW.
468

Subsidieregeling stichting AAP

De minister verleent aan Stichting
AAP subsidie per boekjaar dan wel
subsidie voor een bepaald aantal
boekjaren voor de huisvesting,
verzorging en behandeling van de in
het kader van het Convenant door

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 1.000.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling
het BPRC aan Stichting AAP over te
dragen en overgedragen
chimpansees.
2.De subsidie wordt verleend voor:
a. de investeringsuitgaven die
Stichting AAP maakt ten behoeve
van de huisvesting van de in het
eerste lid bedoelde chimpansees;
b. de exploitatiekosten die zijn
verbonden met de huisvesting,
verzorging en behandeling van de in
het eerste lid bedoelde
chimpansees;
voor zover Stichting AAP deze
kosten maakt ter uitvoering van het
Convenant en de daarbij horende
bijlagen.
3.De subsidie wordt verleend op
grond van de volgende
overwegingen:
a. dat de regering het doen van
onderzoek met mensapen in
Nederland niet langer wenselijk acht
en voornemens is dit bij wet te
verbieden,
b. dat de minister en de Tweede
Kamer der Staten-Generaal het
wenselijk achten te komen tot een
goede huisvesting, verzorging en
behandeling van chimpansees van
het BPRC,
c. dat daartoe een Convenant is
gesloten dat voorziet in de
huisvesting, verzorging en
behandeling van chimpansees van
het BPRC door Stichting AAP en in
de financiering door de minister van

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

€ 4.000.000

PM

Evaluatiemoment

de kosten die hieraan zijn
verbonden.
467

Subsidieregeling scholing

Het bevorderen van de

Bedrijven en

overblijfmedewerkers 2007 - 2010

deskundigheid van

Instellingen

(loopt af in schooljaar 2009 - 2010)

overblijfmedewerkers en daarmee

(TSO) (in juni 2009 laatste verlening)

de kwaliteit van het overblijven door

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

het verstrekken van subsidie aan
het bevoegd gezag van basisscholen
en speciale scholen voor
basisonderwijs.
650

Tijdelijke subsidieregeling

De Minister kan op aanvraag

Bedrijven en

ondersteuning capaciteitsuitbreiding

projectsubsidie verlenen aan een

Instellingen

kinderopvang (BSO) (let op bedrag

rechtspersoon als bijdrage in de

is gereserveerd voor bezwaar en

kosten om:

beroep)
a. op praktische en
oplossingsgerichte wijze
kinderopvangorganisaties, scholen
en gemeenten waar mogelijk te
ondersteunen bij het realiseren van
meer capaciteit in de kinderopvang,
en
b. de facilitaire ondersteuning te
organiseren van de activiteiten,
bedoeld in onderdeel a, waarbij het
in elk geval gaat om de volgende
taken:
1°. het contracteren van drie
adviseurs met aantoonbare ervaring
en in het bezit van een groot
netwerk in respectievelijk de
kinderopvangsector, de
gemeentelijke sector en de
onderwijssector, ten behoeve van de
uitvoering van de doelstelling,
bedoeld in onderdeel a,
2°. het uitvoeren van betalingen,
3°. het realiseren en verzorgen van
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

€ 1.090.000

325

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 1.960.000

177

Nu niet bekend, wordt

de huisvesting,
4°. het verzorgen van werkplekken,
5°. de secretariële ondersteuning,
6°. het voeren van een financiële
administratie, en
7°. het uitvoeren van de
verantwoording, bedoeld in artikel
16.
1510

Subsidieregeling kov 2008 (let op =

Regeling van de Minister van Sociale

Bedrijven en

al juridisch verplicht)

Zaken en Werkgelegenheid van 18

instellingen

april 2005, Directie
Arbeidsverhoudingen, nr.
AV/A&Z/2005/20843, houdende
regels voor subsidies flankerend
beleid kinderopvang
(Subsidieregeling kinderopvang).
Regeling van de Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van 22 april 2008, tot
wijziging van de Subsidieregeling
kinderopvang in verband met de
vaststelling van aanvraagtijdvakken,
subsidieplafonds en thema’s voor
het jaar 2008
en in verband met de
toepasselijkheid van de Wet overige
OCW-subsidies en wijziging van de
Regeling Wet Kinderopvang in
verband met de vaststelling van het
gemeentelijk jaarverslag.
Het doel is het verstrekken
overeenkomstig de regels van deze
regeling op aanvraag voor een
project dat strekt tot realisatie van
of dienstig is aan het bevorderen
van toegankelijke en verantwoorde
kinderopvang. De thema’s die
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 4.400.000

16

Nu niet bekend, wordt

betrekking hebben op deze
doelstelling
- A. bevorderen van de kwaliteit van
de kinderopvang;
- B. stimulering en ontwikkeling van
innovaties in de buitenschoolse
opvang;
- C. stimulering van samenwerking
tussen kinderopvangcentra en
peuterspeelzalen
1511

Subsidieregeling kov 2009 (let op =

De minister verstrekt op aanvraag

Bedrijven en

al juridsch verplicht)

subsidie voor een project dat

instellingen

nader bepaald.

bijdraagt tot realisatie van of
dienstig is aan het bevorderen van
toegangkelijke en verantwoorde
kinderopvang. De thema's die
betrekking hebben op deze regeling:
A. bevorderen van de kwaliteit van
de kinderopvang. B. Stimulering van
samenwerking tussen
kinderopvangcentra en
peuterspeelzalen, anders dan het
aanbieden van voorschoolse
educatie of vroegschoolse educatie.
1512

Subsidies Boink

Kinderen kunnen gebruik maken van

Instellingen

€ 471.320

3

kinderopvang zonder financiele

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1513

Subsisies BKK

Kinderen kunnen gebruik maken van
kinderopvang zonder financiele
drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 17.358.432

2

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 1.179.667

2

Evaluatiemoment

passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1514

Subsidies Netwerkbureau

Kinderen kunnen gebruik maken van
kinderopvang zonder financiele

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1515

Diverse onderzoeken

Kinderen kunnen gebruik maken van

(kwaliteitsmonitor)

kinderopvang zonder financiele

Instellingen

€ 175.160

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1516

Implementatieplan Wet GOO

Kinderen kunnen gebruik maken van

Instellingen

€ 112.000

1

kinderopvang zonder financiele

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1517

Implementatieplan Wet GOO

Kinderen kunnen gebruik maken van
kinderopvang zonder financiele

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Instellingen

€ 112.000

1

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

ID.nr.

12

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 11.098

1

Evaluatiemoment

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1518

Ondersteuning harmonisatie

Kinderen kunnen gebruik maken van
kinderopvang zonder financiele

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
1519

Subsidie opleiding leidsters

Kinderen kunnen gebruik maken van

Instellingen

€ 1.000.000

1

kinderopvang zonder financiele

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

drempels voor de ouders &
Kinderopvang is van goede kwaliteit,
passend bij de leeftijd,
mogelijkheden en behoeften van
kinderen & Harmonisatie
regelgeving kinderopvang en
peuterspeelzalen om alle kinderen
te bereiken die VVE nodig hebben.
263

Subsidieregeling Emancipatie

Bevordering van de

Bedrijven,

(homo)emancipatie in Nederland.

Instellingen

€ 8.000.000

Totaal budget 2010
153

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie OCW

Nu niet bekend, wordt
nader bepaald.

en Burgers
Totaal aantal regelingen

+- 10

€ 1.135.366.654

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

4.9
ID.nr.
1001

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
13

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Tijdelijke subsidieregeling omscholing

Het verstrekken van subsidie voor

Bedrijven

€ 41.000.000

113

Aan het eind van het

werknemers bij dreigende

de omscholing van werknemers bij

1e kwartaal 2010 zal

werkloosheid

dreigende werkloosheid

een tussentijdse
evaluatie plaatsvinden
(door UWV en SZW)

705

Subsidieregeling scholing

Instellingen die beroepsonderwijs

jonggehandicapten met ernstige

verzorgen voor jonggehandicapten

scholingsbelemmeringen

met ernstige

Instellingen

€ 15.800.000

225

Instellingen

€ 4.450.000

1

Nog niet bekend

scholingsbelemmeringen kunnen in
aanmerking komen voor subsidie
voor scholingskosten en hiermee
samenhangende kosten voor het
aanpassen van faciliteiten. Het
betreft jonggehandicapten bij wie de
belemmeringen zo ernstig zijn dat
onderwijs niet kan worden gevolgd
zonder deze aanpassingen.
1403

Kaderwet SZW - Interdepartementale

Aanvullende rijksbijdrage

overboeking naar het ministerie van

N.v.t. / incidentele
subsidie

OCW: TNO
138
1367

Tijdelijke subsidieregeling

Stimuleren van de inzet van een

Bedrijven en

stagejobcoach

stagejobcoach in het onderwijs

Instellingen

Kaderwet SZW - Actieplan

Actieplan Arbeidsveiligheid

Instellingen

€ 4.000.000

525

€ 3.800.000

1

Arbeidsveiligheid
1394

Kaderwet SZW - Divosa (Pilots Wsw)

31-12-2010
N.v.t. / incidentele
subsidie

Pilots Wsw

Instellingen

€ 3.686.743

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

1393
1003

Kaderwet SZW - Vereniging van

Ondersteunen gemeente op doelen

Nederlandse Gemeente

bestuurlijk akkoord

Regeling Wajong advies vouchers

Stimuleren van aanpassen van

Instellingen

€ 3.000.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Bedrijven

€ 2.500.000

0

functies bij MKB-ondernemers door

Monitor gedurende
looptijd

middel van een advies over
demogelijkheden hiervoor binnen
het bedrijf
1386
13

Kaderwet SZW - Stichting van de

Uitbreiding arbocatalogi 2010

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

Instellingen

€ 2.453.693

1

N.v.t. / incidentele

ID.nr.

13

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Vierjarenplan Aan de cultuuromslag

Instellingen

€ 1.500.000

1

Arbeid
1390

Kaderwet SZW - CrossOver

Evaluatiemoment
subsidie
N.v.t. / incidentele
subsidie

1400

Kaderwet SZW - Kenniscentrum

Jaarplan 2010

Instellingen

€ 1.500.000

1

Crossover
1373
1398

Kaderwet SZW - Stichting Consument

Gedragscommunicatie versterking

en veiligheid

arbeidsveiligheid

Kaderwet SZW - Vluchtelingenwerk

Verankering banenoffensief

Instellingen

€ 1.000.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 1.000.000

1

Nederland
1365

N.v.t. / incidentele
subsidie

N.v.t. / incidentele
subsidie

Kaderwet SZW - Nederlands Centrum

Registratie, signalering en

voor Beroepsziekten

kennisverspreiding van

Instellingen

€ 929.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

beroepsziekten
92

Tijdelijke subsidieregeling raakvlak

De regeling is bedoeld voor de

Bedrijven en

onderwijs en arbeidsmarkt

ondersteuning van projecten die

Instellingen

€ 700.000

15

Nog niet bekend

€ 521.000

11

In 2008 is er een

met een vernieuwende aanpak
komen voor de problemen rondom
de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt.
De projecten moeten aansluiten bij
het beleid van het kabinet om het
voortijdig schoolverlaten aan te
pakken en de arbeidsparticipatie van
jongeren te bevorderen. Belangrijke
voorwaarde is een beslissende stem
van jongeren in de inrichting en de
uitvoering van de projecten. De
doelgroep van de regeling is
jongeren in de leeftijdscategorie 1827 jaar met een relatief kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt zoals
allochtone jongeren, jongeren met
een arbeidshandicap, laagopgeleide
jongeren en zwerfjongeren.
70

Subsidieregeling kwaliteit

De Subsidieregeling kwaliteit

Bedrijven en

arbeidsverhoudingen

arbeidsverhoudingen beoogt

instellingen

interne,

kleinschalige innovatieve projecten

regelingsspecifieke

te ondersteunen die een verbetering

evaluatie van de

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

ID.nr.

13

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

van de kwaliteit van de

regeling geweest.

arbeidsverhoudingen tot doel

Waarschijnlijk zal er in

hebben.

2011 of 2012 weer
een evaluatie
plaatsvinden.

1405

Kaderwet SZW - Interdepartementale

Stoffen

Instellingen

€ 454.000

1

overboeking naar het ministerie van

N.v.t. / incidentele
subsidie

VWS: Gezondheidsraad
1397
1395

Kaderwet SZW - Kenniscentrum

Sociale werkvoorziening

Handel

binnenstebuiten

Kaderwet SZW - Divosa

Subsidie werk maken voor mensen

Instellingen

€ 444.285

1

Instellingen

€ 407.226

1

met een beperking
1370

Kaderwet SZW - Nanotechnologie /

Kennisontwikkeling

Kaderwet SZW - Interdepartementale

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 400.000

1

kennisontwikkeling
1406

N.v.t. / incidentele
subsidie

N.v.t. / incidentele
subsidie

Grenswaarden

Instellingen

€ 400.000

1

overboeking naar het ministerie van

N.v.t. / incidentele
subsidie

VWS: Gezondheidsraad
1361
1363

Kaderwet SZW - Stichting Scharlaken

Pilot Regeling Uitstapprogramma's

Koord

Prostituees

Kaderwet SZW - Kleur in de Zorg

Het verbeteren van de

Instellingen

€ 399.610

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 324.395

1

arbeidsmarktpositie van niet-

N.v.t. / incidentele
subsidie

westerse allochtonen in de zorg
1371

Kaderwet SZW - Steunpunt RIE -

Naleving RIE-verplichting

Instellingen

€ 300.000

1

Naleving RIE-verplichting
1404

N.v.t. / incidentele
subsidie

Kaderwet SZW - Interdepartementale

College toelating

overboeking naar het ministerie van

bestrijdingsmiddelen

Instellingen

€ 300.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

LNV: College toelating
bestrijdingsmiddelen
1000

Tijdelijke subsidieregeling Europees

Het geven van impuls om op lokaal

Bedrijven en

jaar van de bestrijding van armoede

niveau armoede te bestrijden en de

instellingen

en sociale uitsluiting

participatie in de Nederlandse

activiteiten van het

maatschappij te bevorderen

EJBASU verplicht. De

€ 280.000

8

De EC stelt ook een
evaluatie van alle

subsideregeling zal
hierbij worden
geevalueerd,
waarschijnlijk medio
2011.
1399

Kaderwet SZW - Vereniging van

Alle kinderen mogen meedoen

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

Instellingen

€ 270.000

1

N.v.t. / incidentele

ID.nr.

13

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Project Handhaving

Instellingen

€ 250.000

1

Stichtingen Leergeld in Nederland
1391

Kaderwet SZW - Gemeente Hengelo

Evaluatiemoment
subsidie
N.v.t. / incidentele
subsidie

1362

Kaderwet SZW - Stichting

Voorlichting geven over pensioenen

Instellingen

€ 200.000

1

Pensioenkijker
1407

Kaderwet SZW - Interdepartementale

N.v.t. / incidentele
subsidie

Motie Koopmans

Instellingen

€ 200.000

1

overboeking naar het ministerie van

N.v.t. / incidentele
subsidie

VWS: Gezondheidsraad
1360
1368

Kaderwet SZW - Expertisecentrum

Meerjarenproject Werk voor alle

Leeftijd

leeftijden

Kaderwet SZW - Stoffen / Leidraad

Leidraad inhaleerbare allergenen op

inhaleerbare allergenen op de

de werkplek

Instellingen

€ 185.440

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 175.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

werkplek
1401

Kaderwet SZW - Calibris

Werk maken voor mensen mt een

Instellingen

€ 174.481

1

beperking
1384
1364

Kaderwet SZW - TNO Kwaliteit van

Nieuwe generatie RI&E-

leven

instrumenten

Kaderwet SZW - Stichting Blik op het

Workability index (WAI)

Instellingen

€ 164.960

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 150.000

1

werk
1385

N.v.t. / incidentele
subsidie

N.v.t. / incidentele
subsidie

Kaderwet SZW - TNO Kwaliteit van

PSYRES (Psychological health and

leven

well-being in restructuring: key

Instellingen

€ 142.452

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

effects and mechanisms)
1372

Kaderwet SZW - Sociaal Economische

Leidraad Grenswaarden

Instellingen

€ 140.040

1

Raad
1378
1402
1369

N.v.t. / incidentele
subsidie

Kaderwet SZW - Stichting Preventie

Het opstellen van een richtlijn

Project Management

effecteive lasrookbeheersing

Kaderwet SZW - Stichting Blik op het

Subsidie ontwikkeling stichting Blik

werk 2010

op de werk 2010

Kaderwet SZW - Stoffenmanager /

Informatie, ontwikkeling

Informatie, ontwikkeling

instrumenten

Instellingen

€ 140.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 125.871

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 100.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

instrumenten
1381

Kaderwet SZW - Stichting

Actieplan 'Bewust veiliger werken in

Arbeidsmarkt en Opleiding in de

de metaal'

Instellingen

€ 100.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Metalektro
1408

Kaderwet SZW - Interdepartementale

Gegaste containers opzetten

overboeking naar het ministerie van

deskundigenplatform

VROM:
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

Instellingen

€ 100.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

ID.nr.
1366
1383
1387

13

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Kaderwet SZW - Stichting Beheer

De ontwikkeling en implementatie

Instellingen

€ 85.000

1

Certificatie van Deskundigen

van certificatieschema's

Kaderwet SZW - Stichting Beheer

Schemaontwikkeling voor

Certificatie van Deskundigen

certificering arbodeskundigen

Kaderwet SZW - Stichting

Stichting Ondersteuning Taskforce

Ondersteuning Taskforce handicap en

handicap en samenleving TFHS

Evaluatiemoment
N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 82.398

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 75.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

samenleving TFHS
1358
1388

Kaderwet SZW - Nederlands Centrum

Transnationaal seminar voor

voor sociale innovatie

beleidsambtenaren

Kaderwet SZW - Nederlandse

Actualisering protocol CVS

Instellingen

€ 69.010

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 60.680

1

Vereniging voor

N.v.t. / incidentele
subsidie

Verzekeringsgeneeskunde NVVG
1392
1376

Kaderwet SZW - Stichting Vrouw in

Leergang ondernemerschap

zaken

allochtone vrouwen

Kaderwet SZW - Universiteit van

Toevoeging draaitabellen aan

Amsterdam, AMC

melding en registratie systeem

Kaderwet SZW - Stichting Springfilm

Ondersteuning film 'Lilet, never

Instellingen

€ 60.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Instellingen

€ 59.935

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

beroepsziekten
1389

Instellingen

€ 50.000

1

happend'
1377
1359

Kaderwet SZW - Stichting Preventie

Kennisdossier nanotechnologie,

Project Management

beheersmaatregelen en onderhoud

Kaderwet SZW - CPB-programma

CPB-programma Globalisering

Instellingen

€ 46.800

1

Kaderwet SZW - Stichting Werken

Instellingen

€ 40.000

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Subsidie voor overbruggingsperiode

Instellingen

€ 38.638

1

onder overdruk
1379

N.v.t. / incidentele
subsidie

Globalisering
1374

N.v.t. / incidentele
subsidie

N.v.t. / incidentele
subsidie

Kaderwet SZW - Stichting

Overbrugging naar private

Certificering Vuurwerk en

financiering

Instellingen

€ 33.600

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Explosieven
1380

Kaderwet SZW - Stichting

Voorlichting over Q-koorts

Instellingen

€ 32.400

1

Gezondheidszorg Agrarische sectoren
1382

N.v.t. / incidentele
subsidie

Kaderwet SZW - Stichting Beheer

De ontwikkeling van criteria voor

Certificatie van Deskundigen

scholing en (her)certificering voor

Instellingen

€ 21.978

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

stralingsdeskundigen
1375
136

Kaderwet SZW - Nationaal Hepatitis

Ten behoeve van de Landelijke

Centrum

Hepatitis week 2010

Tijdelijke Subsidieregeling

Stimuleren inzet werkeloze bij

beëindiging subsidiëring

schoonmaakwerzaamhenden bij

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

Instellingen

€ 12.500

1

N.v.t. / incidentele
subsidie

Bedrijven

€0

0

Niet voorzien

ID.nr.

13

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

schoonmaakdiensten particulieren

particulieren

Doelgroep

Budget 2010

2007
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
58

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie SZW

€ 94.936.135

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VROM, inclusief WWI

4.10

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) inclusief het programmaministerie Wonen,
Wijken en Integratie (WWI)

ID.nr.
847

14

Naam subsidie/subsidieregeling
Tijdelijke regeling Isolatieglas

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

De overheid wil eigenaar-bewoners

Burgers

€ 43.000.000

4734

2011

€ 39.054.000

31989

2008/9
2010

stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen in de eigen
woning. Specifiek voor het laten
plaatsen van isolatieglas heeft het
Ministerie voor Wonen Wijken en
Integratie een budget van € 45
miljoen beschikbaar gesteld. Met
ingang van 1 oktober 2009 zal de
Tijdelijke subsidieregeling
isolatieglas in werking treden.
16
290

Subsidieprogramma

Verbetering van de luchtkwaliteit in

Burgers en

Verkeersmaatregelen Luchtkwaliteit

Nederland

Bedrijven

Wet Bevordering Eigenwoningbezit

Met koopsubsidie wil de overheid

Burgers

€ 26.447.000

18040

(BEW)

het eigen woningbezit bevorderen.

€ 25.000.000

36358

De regels voor koopsubsidie zijn
vastgelegd in de Wet bevordering
eigenwoningbezit (BEW). Wanneer
een aanvrager voldoet aan de
voorwaarden, kan hij een subsidie in
de vorm van maandelijkse bijdrage
in de hypotheeklasten ontvangen.
831

Tijdelijke sloopregeling personen- en

De Nationale Sloopregeling richt zich

Bedrijven,

bestelauto’s

op het versneld onttrekken aan het

Instellingen

verkeer van oude, relatief

en Burgers

vervuilende auto’s, om daarmee een
bijdrage te leveren aan de
verbetering van de luchtkwaliteit.
Oude, milieuonvriendelijke
personen- en bestelauto’s worden
gedemonteerd en de aanschaf van
vervangende auto's met een lagere
emissie van milieuverontreinigende

14

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VROM, inclusief WWI

ID.nr.

14

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Bedrijven

€ 11.000.000

33

2009

Instellingen

€ 10.252.000

59

2010

Burgers

€ 7.000.000

2717

2011

stoffen wordt gestimuleerd. Er is
een budget van 85 miljoen euro ter
beschikking gesteld voor de
uitvoering van deze regeling.
Hiervan is 80 miljoen euro
gepubliceerd.
Voor wie is de Nationale
Sloopregeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor
eigenaren van personen- en
bestelauto’s die ten hoogste voldoen
aan de Europese Euro-2 norm voor
de vervuilende uitstoot van auto’s,
die in 1996 werd ingevoerd (voor
bestelauto’s vanaf 1998). De
regeling maakt daarbij onderscheid
naar de brandstofsoort en
emissieklasse (Euronorm) van de
auto. Subsidie kan echter alleen
worden aangevraagd door RDW
erkende garagebedrijven
1099

Wet bodembescherming

Voorkomen van gezondheidsrisico's
a.g.v. vervuilde bodem/vervuild
grondwater

291

Subsidie Maatschappelijke

Er is subsidie mogelijk voor

Organisaties Milieu (SMOM)

projecten of programma's die
aandacht besteden aan
vraagstukken op het terrein van
milieu en duurzame ontwikkeling.
Doel is het publiek bewust te maken
voor milieuvraagstukken en
maatschappelijk draagvlak te
bevorderen voor du

844

Subsidie op energieadvies voor

Particuliere woningeigenaren

woningeigenaren

kunnen vanaf 1 juli 2009 een
vergoeding krijgen van maximaal
200 euro voor een maatwerkadvies
over energiebesparende

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VROM, inclusief WWI

ID.nr.

14

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

€ 6.860.000

14

Evaluatiemoment

maatregelen in hun woning. Minister
Van der Laan van Wonen, Wijken en
Integratie (WWI) reserveerde
budget voor ongeveer 50.000
maatwerkadviezen. De regeling
loopt zo lang de voorraad strekt, en
uiterlijk tot en met 31 december
2010. De subsidie maakt deel uit
van een pakket van tijdelijke
stimuleringsmaatregelen van het
kabinet en helpt consumenten om
energie te besparen
41

Subsidiebesluit experimenten en

Onze Minister kan op aanvraag

Bedrijven en

kennisoverdracht wonen, Regeling

subsidie verstrekken aan

Instellingen

Subsidiebesluit experimenten en

rechtspersonen die experimenten

experimenten

kennisoverdracht wonen

uitvoeren of

verdeeld over

(Woningwet)

kennisoverdrachtactiviteiten

verschillende artikelen

verrichten gericht op:

die subsidie

Het betreft hier een
verzameling van

ontvangen. Om die
a. het scheppen van

reden is hier niet één

randvoorwaarden voor een goed

evaluatiemoment te

functionerende woningmarkt;

noemen.

b. het versterken van de positie van
de woonconsument;
c. het bevorderen van de
leefbaarheid van wijken, of
d. het waarborgen van de minimale
kwaliteit van gebouwen en het
verbeteren van de kwaliteit van
gebouwen, met inbegrip van het
stimuleren van innovatie.
288

Subsidieregeling milieugerichte

Het programma Milieu &

Bedrijven en

technologie; Subsidieprogramma

Technologie stimuleert de

Instellingen

Milieu en Technologie

Nederlandse industrie tot het
ontwikkelen en toepassen van
innovatieve processen, producten en
diensten. Daarbij is belangrijk dat in
vergelijking met gangbare

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VROM, inclusief WWI

€ 4.218.000

39

2006

ID.nr.

14

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 200.000

4

2010

alternatieven het milieu substantieel
minder wordt belast.
72

Doelsubsidies vakorganisaties en

De Minister van VROM verleent in

Bedrijven en

programmasubsidies

een aantal gevallen doelsubsidies

Instellingen

aan vakorganisaties (Isocarp, Nirov
en IFHP) die een nationaal of
internationaal forum bieden voor het
ontwikkelen en het uitwisselen van
kennis op het vlak van planologie en
ruimtelijke ordening in Nederland.
De activiteiten van deze organisaties
leveren een bijdrage aan het
realiseren van de beleidsdoelstellingen van de Minister van
VROM.
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
10

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VROM, inclusief WWI

€ 173.031.000

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

4.11
ID.nr.
661

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Verkeer en Waterstaat (VW)
15

Naam subsidie/subsidieregeling
Subsidieregeling Stichting Deltaris

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

De Minister kan per boekjaar een

Bedrijven

€ 47.300.000

1 per jaar

N.v.t.

€ 29.000.000

1

Jaarlijks op

subsidie verstrekken aan Deltares
voor strategisch en toegepast
onderzoek naar deltavraagstukken
in het publiek belang van de
duurzame bewoonbaarheid van de
Nederlandse delta. De subsidie
strekt zich uit tot vergoeding van de
integrale kosten van het onderzoek
dat Deltares in publiek belang op
basis van een programma van eisen
verricht.
920

1260

Subsidieren van Onrendabele lijn

Subsidieren van Onrendabele lijn

Bedrijven en

contractsector die later in het

contractsector die later in het

burgers

Hoofdrailnet op gaat met het doel

Hoofdrailnet op gaat met het doel

deze lijnen in stand te houden

deze lijnen in stand te houden.

Exploitatie subsidie Nederlands

Ondersteunen van fundamenteel

Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium

onderzoek op het gebied van de

(NLR)

luchtvaart i.v.m. de versterking van

Instellingen

prestatieindicatoren.

€ 21.495.000

1

miv 2010 nieuwe
subsidieregeling.

de concurrentiepositie van de
zelfontwikkelde lucht- en
ruimtevaartindustrie.
934

Besluit vaststelling

Het onderhavige

Bedrijven en

Subsidieprogramma

subsidieprogramma, maakt

Instellingen

Innovatieprogramma Kaderrichtlijn

onderdeel uit van het

Water

innovatieprogramma KRW dat is

€ 15.000.000

73

2012

€ 10.937.294

1

Jaarlijkse rapportage.

€ 9.879.457

1

1-1-2013

opgenomen in het
innovatieprogramma ‘Innovatie
Mobiliteit en Water’ van het
ministerie van Verkeer en
Waterstaat van juli 2006.
1126
1124
15

Tijdelijke subsidieregeling internet in

Groei op het spoor: hier door meer

Instellingen

de trein

treinen in het weekend.

en burgers

NS reizigers

Gratis internet in de trein.

Burgers

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

ID.nr.
1168

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Convenant Bodemsanering NS-

Sanering verontreinigde grond.

instellingen

€ 9.075.604

0

2010

Instellingen

€ 8.445.961

0

Jaarlijkse rapportage.

€ 7.973.208

0

0

Bedrijven

€ 7.857.446

0

Ja

Burgers

€ 6.417.000

Onbekend

Ja

percelen tussen VenW/VROM en NS
1127

NS Reizigers Aanbod exstudenten

Aktieprogramma groei op het spoor.

gratis OV
1164

Subsidieprogramma Mobiliteits-

en Burgers
Mobiliteitsmanagement.

management
1241

Bedrijven en
burgers

European Train Control System

Bijdragen aan de kosten van

(ETCS) 5000000391;5000000396

prototyping en ombouw van
treinbeïnvloedingssystemen aan
vervoerders die gebruik maken van
de Betuweroute.

283

923

Overeenkomst tot wijziging van de

Bevorderen van de

overeenkomst inzake de uitplaatsing

verkeersveiligheid (dmv. Onderzoek

van de uitvoering van de vorderingen

+ procedures naar

en herkeuringen aan het CBR

medicijnen/alcohol/drugs).

Subsidieprogramma CO2-reductie

CO2-reductie bevorderen.

Instellingen

€ 6.240.032

0

Nieuwe ideeen voor betere

Instellingen

€ 6.000.000

0

Jaarlijks.

€ 5.500.000

0

2013

€ 4.440.074

1

Ja

Instellingen

€ 4.315.000

1

2009

Instellingen

€ 3.653.003

0

2012

Instellingen

€ 3.191.534

0

Ja.

personenvervoer (SenterNovem
Mobiliteits-management )
1154

Betere mobiliteit voor morgen

mobiliteit.
284

Subsidieregeling Innovatieketen

Als deelnemer van een

Bedrijven en

Water (SIW)

samenwerkingsverband watersector

Instellingen

kunt u een aanvraag voor subsidie
indienen. De deelnemers van het
samenwerkingsverband moeten
gezamenlijk een jaarprogramma
uitvoeren dat bestaat uit
vernieuwende waterprojecten die
kennisdoorstroming.
557

Subsidieregeling SWOV

Bevorderen van de

Instellingen

verkeersveiligheid (dmv

en Burgers

wetenschappelijk onderzoek).
280
1167

Subsidieregeling Veilig Verkeer

Bevorderen van de

Nederland

verkeersveiligheid.

Stichting CROW subsidie overname

Verzamelen en verspreiden van

werkzaamheden van RWS door KpVV

kennis op het gebied van Verkeer en
Vervoer.

1159

Energiebesparingprogramma Het

Energiebesparing en CO2-reductie.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Investerings subsidie Nederlands

Ondersteunen van fundamenteel

Instellingen

€ 3.182.000

1

Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium

onderzoek op het gebied van de

(NLR)

luchtvaart i.v.m. de versterking van

Evaluatiemoment

Nieuwe Rijden
1261

miv 2010 nieuwe
subsidieregeling.

de concurrentiepositie van de
zelfontwikkelde lucht- en
ruimtevaartindustrie.
1226
1165

Groei op het spoor: extra

Groei op het spoor: hier door meer

Instellingen

treinaanbod

treinen in het weekend.

en burgers

€ 2.948.863

0

Transport besparing

Transportbesparing.

Bedrijven en

2011

€ 2.894.122

0

€ 2.000.000

1

Burgers

€ 1.900.000

0

Bij vaststelling.

Bedrijven

€ 1.741.000

0

2002

Burgers

€ 1.725.000

0

N.v.t.

Instellingen

€ 1.543.000

1

In 2010 zal worden

instellingen
930

932
943

Subsidie Proeftuinen duurzame

Stimuleren van de toepassing van

Bedrijven en

mobilitiet: Hybride en electrisch

duurzame technieken rond

Instellingen

rijden

voertuigmobiliteit in de praktijk.

RDW ontwikkelen nieuw rijbewijs

Fraudebestendig: nieuw rijbewijs in

2005-2008

vorm van creditcard formaat.

Subsidieregeling Openbare Inland

Stimuleren inter- en multimodaal

Terminals

vervoer door subsidiëring in de
ontwikkeling van regionale
terminals/overslagpunten.

1108
1100

Programma Duurzame

Verbeteren duurzame

Bereikbaarheid Randstad

bereikbaarheid Randstad.

Kadastrale bijdrage

Compensatie intrekking vrijstelling
kadastraal recht betaalbaar te

gekeken of de regeling

stellen.
86

kan worden beeindigd.

Tijdelijke subsidieregeling innovatie

Het stimuleren van de innovatie met

Bedrijven en

binnenvaart (SIB)

het oog op het vergroten van de

Instellingen

€ 1.374.000

14

€ 1.363.000

17

concurrentiekracht van het transport
over water en een transitie naar een
meer duurzame en veilige
binnenvaart.
79

Tijdelijke subsidieregeling maritieme

Het bevorderen dat een aantal

Bedrijven en

innovatie (SMI)

majeure technologische doorbraken

Instellingen

op het terrein van duurzame en
veilige scheepvaart en logistieke
efficiëntie wordt
bereikt en het stimuleren dat een
innovatieprogramma van en voor
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

De Minister stelt voor
afloop van deze regeling
een evaluatierapport op.

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Bedrijven

€ 1.085.000

4

Instellingen

€ 910.000

14

Evaluatiemoment

het midden- en kleinbedrijf (MKB)
van de grond komt.
940

Subsidieprogramma VoortVarend

Initiatieven om een 5%

Besparen

brandstofbesparing te realiseren en
minder CO2, stikstof en fijnstof
uitstoot.

1259

Bijdrage Knowledge and

Steunen van het initiatief van de

Development Centre (KDC)

Luchtverkeersleiding Nederland

evaluatiemoment was

(LVNL) om een kenniscentrum Air

2009).

2012 (vorig

Traffic Management uit te bouwen in
het KDC.
939

Tijdelijke subsidieregeling upgrade

Bijdrage in de upgrade ERTMS-lavel

ERTMS locomotieven

2 voor de eerste en tweede upgrade

Bedrijven

€ 762.567

7

1-9-2010 verantwoorden.

Nee

om de ERMTS geschikt te maken
voor Havenspoorlijn en
Betuweroute.
1129

TU Delft Superbus

Het ontwikkelen van een Superbus.

instellingen

€ 750.000

0

1357

Innovatieprogramma Zeehavens

Het ondersteunen van

Bedrijven

€ 750.000

0

Instellingen

€ 681.000

1

2011

Instellingen

€ 671.000

1

2009

Het verbeteren van de kwaliteit van

Instellingen

€ 648.000

0

2012

de fietsvoorzieningen; zorgen voor

en Burgers

€ 645.771

1

1-4-2011 verantwoorden.

€ 619.651

0

verduurzaming van zeehavens door
middel van innovatieve projecten.
734

subsidie Maritiem Research Instituut

Bijdrage aan MARIN voor maritiem

Nederland (MARIN)

onderzoek en het vervullen van een
centrale rol in de maritieme
kennisinfrastructuur.

563

503

Tijdelijke subsidieregeling Stichting

het maritieme cluster in Nederland

Nederland Maritiem Land (NML)

als ook binnen de Europese Unie

2006-2009

versterken.

Vereniging Fietsersbond

schoner, zuiniger en stiller verkeer
en het reduceren van het aantal
verkeersdoden en
ziekenhuisgewonden.
1137

CNV Mobiliteit en

Mobiliteit en arbeidsvoorwaarden.

arbeidsvoorwaarden
1125

Bedrijven en
burgers

NS Reizigers Subsidieren van

Subsidieren van Onrendabele lijn

Instellingen

Onrendabele lijn

contractsector die later in het

en Burgers

Hoofdrailnet op gaat met het doel
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Gericht op verduurzaming eigen

Maatregelen klimaatbeleid

verkeer en vervoer door organisaties

personenvervoer.

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 600.000

1

1-4-2012

€ 515.000

67

N.v.t.

€ 500.000

0

1-4-2010 verantwoorden.
N.v.t.

deze lijnen in stand te houden.
924

(Stichting Carbon Light Mobility)
660

Subsidieregling riolering woonboten

Eigenaren van woonboten kunnen

Bedrijven,

subsidie krijgen als tegemoetkoming

Instellingen

in de kosten van de aanschaf van

en Burgers

een goede boordvoorziening met
walslang voor aansluiting op de
riolering.

Is aansluiting van de

boordvoorziening op de riolering niet
mogelijk, dan komt u misschien in
aanmerking voor subsidie om op
een IBA aan te sluiten. Dit is een
inrichting voor de zuivering van
afvalwater waarop het
huishoudelijke afvalwater wordt
geloosd. Deze wordt beheerd door
de waterkwaliteitsbeheerder.
Aansluiting op een IBA is een
oplossing als er geen riolering is of
als de riolering op meer dan veertig
meter afstand ligt van de woonboot.
De subsidies zijn bedoeld om
ongezuiverde lozingen van
huishoudelijk afvalwater van
woonboten in rijkswateren te
verminderen en tegen te gaan.
922

Stichting Instituut voor Duurzame

Duurzame mobiliteit.

Mobiliteit
1253

Aanjagen Duurzame industrie

Bedrijven en
burgers

Duurzame mobiliteit.

Instellingen

€ 500.000

0

Tijdelijke Subsidieregeling Expertise-

Kennisontwikkeling en verspreiding

Instellingen

€ 475.000

1

en Innovatie Centrum Binnenvaart

van kennis op het terrein van de

(EICB)

binnenvaart versterken.

KETENMOB 2002

Stimuleren mobiliteits management.

Bedrijven en

€ 461.292

0

€ 453.000

1

50000001006
935

1136

burgers
1223

Commissie Tunnelveiligheid

Veiligheid.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

Instellingen

2010

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

5000000502
1163

Senter Novem Snel Fietsverhuur

Snel fietsverhuur.

Burgers

€ 356.546

0

N.v.t.

1151

Geschillen commissies voor

Bemiddeling.

Instellingen

€ 348.427

1

N.v.t.

Instellingen

€ 348.102

0

1-4-2010 verantwoorden.

€ 339.240

1

taxivervoer
1156

Stille klimaat Coalitie

en Burgers
Maatregelen klimaatbeleid
personenvervoer.

1117
1409

Connekt dode Hoek detectie sign

Bevorderen van de

Instellingen

systemen

verkeersveiligheid.

en burgers

Subsidie Cornelis Lely Stichting

De doelstelling van de Stichting is

Bedrijven

€ 308.000

de bevordering - zowel kwalitatief

1 (CLS is enige

2 jaarlijks rapport

subsidieaanvrager)

"Overzicht van het door

als kwantitatief - van universitair

de CLS gesubsidieerde

onderzoek op het gebied van civiele

onderzoek en onderwijs".

techniek in Nederland en op
disciplines gelieerd aan de
kerntaken van de RWS, teneinde te
voorzien in de directe of indirecte
kennisbehoeften van de
participerende beroepspraktijk (tot
op heden alleen de RWS). E.e.a.
onverminderd de primaire
verantwoordelijkheid van de
Rijksoverheid terzake, ingevolge de
Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs. Dit houdt in dat CLS
bijvoorbeeld onderzoek van AIO's
(Assistenten In Opleiding), TWAIO's
(Tweejarige Assistenten In
Opleiding) of Promovendi in dienst
van een universiteit financiert.
Daarmee tracht zij het potentieel
van hoogwaardig opgeleide
onderzoekers te vergroten en wat
meer publiciteit te geven aan de
utiliteitswaarde van maatschappelijk
relevant onderzoek.
1135

Stichting OPC

Ondersteunen van
consumentenorganisaties betrokken
bij inspraak in het regionaal

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

Burgers

€ 300.000

0

31-3-2011
verantwoorden.

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Commissie Regionaal Overleg

Bijdrage aan stichting ten behoeve

Schiphol (CROS)

van uitvoering wettelijke taken.

VU Amsterdam

Onderzoek bestuurscultuur in

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 300.000

1

Evaluatiemoment

collectief personenvervoer in NL.
1262
1122

Kabinetsstandpunt 2006
en evaluatie 2008.

Instellingen

€ 286.000

1

Burgers

€ 270.209

1

1-4-2011 verantwoorden.

Nederland rond besluitvorming over
infrastructuur.
1123

ARRIVA OV

Gratis internet in de trein.

31-12-2012
verantwoorden.

1257

Bijdrage JAA/EASTO

Bijdrage in de huisvestingskosten.

Instellingen

€ 250.000

1

1356

Subsidie Composietschip

Ontwikkeling van een

Bedrijven

€ 250.000

0

1155

Stichting Hybrid Intercity Grids

Bedrijven en

€ 240.696

0

€ 213.000

1

2010

composietschip.
Dynamisch verkeersmanagement.

(Higrids)
1234

Fiets filevrij 2008 5000001115

N.v.t.

burgers
bevorderen fietsgebruik door het

Bedrijven en

openen van niewe fietsersroute.

burgers

1-12-2011
verantwoorden.

1153

VERN ST

0

Bedrijven

€ 200.000

1

1-4-2013 verantwoorden.

1142

ROVER Vereniging Reizigers

Ondersteunen van beleid.

Burgers

€ 180.000

0

2011

Bevorderen van de

Burgers

€ 166.400

1

N.v.t.

Instellingen

€ 159.000

1

2009

€ 154.176

0

Openbaar Vervoer
1170

ANBO blijf Veilig Mobiel 5000001032

verkeersveiligheid.
1352

Regeling tot subsidiëring van de

De stichting te ondersteunen bij het

Stichting Voorlichtingsbureau Short

verwezenlijken van haar statutaire

Sea Shipping gedurende de jaren

doelstellingen op het terrein van

2010 tot en met 2012

voorlichting en communicatie en de
voorlichtings-bureaus te stimuleren
de reeds ontwikkelde intermodale
samenwerking voort te zetten en
waar mogelijk te intensiveren.

1145
561
1112

Pilots OV-chipkaart in de Regiotax

Onderzoek naar het gebruik OV-

Instellingen

Gelderland/Overijssel

chipkaart in de regiotaxi.

en Burgers

Team Alert
Project SAFESPOT

Bevorderen van de

Instellingen

verkeersveiligheid.

en Burgers

Bevorderen van de

30-4-2010
verantwoorden.

€ 140.000

1

Nee

Instellingen

€ 138.322

0

1-6-2010 verantwoorden.

Instellingen

€ 131.275

0

verkeersveiligheid.
1146
1114

Pilots OV-chipkaart in de Regiotax

Onderzoek naar het gebruik OV-

Gelderland/Overijssel

chipkaart in de regiotaxi.

Vereniging Fietsersbond 5000001028

Bevorderen van de

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

30-4-2010
verantwoorden.

Burgers

€ 120.000

1

1-4-2012 verantwoorden.

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Bedrijven en

€ 115.006

0

N.v.t.

Bedrijven

€ 100.000

1

N.v.t.

Instellingen

€ 100.000

1

31-12-2008

€ 100.000

0

Bedrijven

€ 100.000

1

Instellingen

€ 94.000

1

Burgers

€ 85.927

1

verkeersveiligheid.
1160

Stille en Zuinige Banden fase 2

Schoon, stil en zuinig.

burgers
938

Tijdelijke subsidieregeling opleiding

Werkgevers kunnen subsidie krijgen

ERTMS

om machinisten op te leiden voor
het besturen van locomotieven
onder ERMTS level-1 ovder de
havenspoorlijn.

945

Tijdelijke regeling subsidiëring

Bekostigen van activiteiten, die

Vereniging van Oud Medewerkers

overeenkomstig de statutaire

van de Rijkswaterstaat 2010

doelstelling van de Vereniging,
verband houden met het bevorderen
en onderhouden van verbondenheid
van haar leden met elkaar en met
Rijkswaterstaat, het faciliteren van
ontwikkeling, onderhoud en delen
van vakkennis van de leden,
alsmede belangenbehartiging van
haar leden op het gebied van
pensioenen en andere
voorzieningsregelingen.

1351

Regeling tot de subsidiëring van

Het vergroten van de instroom en

Instellingen

kennismakingsstages in de

het behoud van studenten voor het

en Burgers

zeescheepvaart en waterbouw van

zeevaartonderwijs.

2010 tot en met 2014
1355

Subsidie actieplan "Klein schip"

De diversiteit van de binnenvaart
behouden.

1354

Regeling tot subsidiëring van de

De stichting te ondersteunen bij het

Stichting Bureau Voorlichting

verwezenlijken van haar statutaire

Binnenvaart gedurende de jaren

doelstellingen op het terrein van

2010 tot en met 2012

voorlichting en communicatie en de

2009

voorlichtings-bureaus te stimuleren
de reeds ontwikkelde intermodale
samenwerking voort te zetten en
waar mogelijk te intensiveren.
1235

Vereniging Fietsersbond 5000001024

Het verbeteren van de kwaliteit van
de fietsvoorzieningen; zorgen voor
schoner, zuiniger en stiller verkeer

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

30-4-2010
verantwoorden.

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 83.000

0

Burgers

€ 80.000

1

1-4-2013 verantwoorden.

Instellingen

€ 79.876

0

1-12-2009

Instellingen

€ 72.000

0

N.v.t.

Instellingen

€ 65.600

1

N.v.t.

Bedrijven en

€ 65.000

0

1-4-2012 verantwoorden.

€ 64.000

1

en het reduceren van het aantal
verkeersdoden en
ziekenhuisgewonden.
270

Subsidie Stichting Prosea Marine

Kennisontwikkeling en

Education Marine Awareness

bewustwording van studenten van

Programma voor Nederlandse

zeevaartscholen mbt duurzaamheid

Zeevaartscholen 2007-2011

op zee en versterking van het
kwaliteitslabel van de Nederlandse
zeevarende.

1143
508
1101

ROVER beleidsmedewerker 2010-

Rover beleidsmedewerker 2010-

2012

2012.

Stichting Natuur en Milieu

Bijdrage aan het programma

Green4sure en Mobiliteit

Green4sure en Mobiliteit.

Nationaal Comite UNESCO

Onderhouden van nuttige netwerken
met, en verbinden van de betrokken
departementen en met UNESCO en
de Nederlandse vertegenwoordiging
bij UNESCO.

1527
925

IMARES onderzoeksprogramma

Subsidie in het kader van Europese

MESMA

KP7 voor MESMA

Verduurzaming eigen verkeer en

Duurzame mobiliteit.

vervoer door organisaties
1128

burgers

TNO pilot Electrisch fiets woon-en

Activiteiten inzake het

Instellingen

werk verkeer

vervolgonderzoek naar het gebruik

en Burgers

1-12-2012
verantwoorden.

van de elektrische fiets in het woonwerk verkeer en de effecten daarvan
op mobiliteit en gezondheid.
1147

Koninklijk Nederlands Vervoer

Bemiddeling.

Instellingen

€ 63.137

1

31-7-2010
verantwoorden.

1107

Watermozaiek

Bundelen van en samenhang

Instellingen

€ 60.000

0

Tussenrapportage

aanbrengen tussen projecten die bij

december 2009;

diverse waterbeheerders worden

eindrapportage 1

uitgevoerd; door het ontsluiten van

december 2010,

kennis wordt de kennisdoorstroming

activiteitenverslag als

en kennistoepassing versterkt.

bijlage bij aanvraag tot
uiteindelijke
subsidievaststelling met
bijbehorende

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

ID.nr.

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

1263

Leerstoel Geluid Universiteit Leiden

Bijdrage in kosten leerstoel Geluid.

Instellingen

€ 60.000

0

1349

Subsidie New additional Marine

Bouw en inrichten van

Instellingen

€ 60.000

0

Engineering Building for the

opleidingsruimte voor

Palompon Institute of Technology

werktuigkundigen en opleiding van

(PIT)

de scheepswerktuigkunde docenten
Bedrijven

€ 59.457

0

Ja.

Instellingen

€ 51.000

1

N.v.t.

Burgers

€ 50.000

1

Nee

€ 46.698

1

1-9-2011 verantwoorden.

€ 45.378

30

N.v.t.

€ 45.378

1

Geen.

15

Evaluatiemoment
accountantsverklaring.

van het PIT.
1162

1191

Bijdragen aan de kosten van

Bijdragen aan de kosten van

prototyping en ombouw van

prototyping en ombouw van

treinbeïnvloedingssystemen aan

treinbeïnvloedingssystemen aan

vervoerders die gebruik maken van

vervoerders die gebruik maken van

de Betuweroute

de Betuweroute.

Stimuleringssubsidie gemeenten

Stimuleren gemeenten om bij te
dragen aan aanpak van
waterproblematiek.

1121
1118
71

Nationale scholenactie Ga voor

Activeren en stimuleren van gezond

Gezond 2009

en veilig gedrag op basisschool.

Team Alert

Bevorderen van de

Instellingen

verkeersveiligheid.

en burgers

Bijdrageregeling opgeviste

Voorkomen dat ongewild opgeviste

Bedrijven en

explosieven

explosieven door vissers over boord

Instellingen

Subsidie Stichting Recreatietoervaart

Bekostigen van de organisatiekosten

worden gezet.
1412

Bedrijven

van de Stichting, opdat deze haar
kerntaak kan uitvoeren, nl. het
oplossen van de knelpunten op het
landelijke basistoervaartnet.
1138

Stichting Nederland Bereikbaar

Stimuleren mobiliteits management.

Burgers

€ 40.000

1

1-4-2010 verantwoorden.

1528

IMARES onderzoeksprogramma

Subsidie inzake

Instellingen

€ 37.395

1

nvt

MEECE

onderzoeksprogramma MEECE

Voorlichting spoorgoederenvervoer

Voorlichting.

Bedrijven

€ 37.350

0

Nee.

Subsidieregeling Vereniging

De Minister verleent de Vereniging

Instellingen

€ 30.000

1

Koninklijke Schuttevaer (KSV) 2007 -

een subsidie om activiteiten te

2010

verrichten die ten doel hebben: a.

1161

Rail Cargo Information Centre (RCIN)
Senter Novem
558

de samenwerking binnen de sector
binnenvaart te bevorderen; b.
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Instellingen

€ 27.500

0

N.v.t.

Instellingen

€ 27.461

1

knelpunten in het nationale en
internationale
(hoofd)vaarwegennetwerk te
signaleren en te vertalen naar
adviezen op het terrein van de natte
infrastructuur.
1104

Promotieonderzoek DHV

Welke vermogens hebben de
beleidsambtenaren binnen de
waterkolom om lange termijn
ontwikkelingen te vertalen in beleid
en welke factoren in organisatie en
de institutionele context bevorderen
of belemmeren het vertalend
vermorgen en hoe werken deze
factoren door het gedrag van
beleidsambtenaren.

1157

Stichting Natuur en Milieu

Fase 2 en 3 Clean Car Contracts.

30-6-2010
verantwoorden.

1109

Leerstoel Technische Universiteit

Verbeteren kennis over de

Delft

besluitvorming rond grote

Instellingen

€ 24.500

0

N.v.t.

Burgers

€ 24.347

1

1-4-2010 verantwoorden.

Bedrijven

€ 23.800

1

Geen.

Instellingen

€ 23.000

1

Instellingen

€ 20.097

0

€ 20.000

0

infrastructurele projecten in
Nederland.
1116

RDW

Exploitatie van de landelijke
fietsdiefstalregeling.

1410

Subsidie Next Generation

Bekostigen van de vervaardiging

Infrastructures Foundation

van 3 edities van het
HubHolland.Magazine. Centraal
staat de infrastructuur ontwikkeling
en de positie van Nederland als
knooppunt in wereldwijde
infrastructurele netwerken.

1350

Subsidie Koninklijke Nederlandse

Het KNRM voert voor deze subsidie

Reddingmaatschappij (KNRM)

taken uit, waartoe Nederland
verdragsrechtelijk verplicht is.

1150

Geschillen commissies voor

Bemiddeling.

taxivervoer
1134

N.v.t.

en Burgers

Stichting OPC Inrichting en

Ondersteunen van

Instellingen

kenisbevordering van regionale

consumentenorganisaties betrokken

en Burgers

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

Nee, 1-4-2010
verantwoorden.

ID.nr.

15

Naam subsidie/subsidieregeling
consumenteninspraak

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

bij inspraak in het regionaal
collectief personenvervoer in NL.

1141

LOAZ

Innovatie.

Burgers

€ 20.000

1

1-4-2010 verantwoorden.

1232

Binnenstadservice .nl 5000000924

ontwikkelen en ondersteunen

Bedrijven en

€ 20.000

0

Nee.

Binnenstadservice .nl in het kader

burgers
Instellingen

€ 19.068

0

N.v.t.

€ 15.000

1

van programma fileproof.
1105

Promotieonderzoek Universiteit van

Onderzoek naar Juridische aspecten

Utrecht

van grensoverschrijdende
waterverontreiniging binnen de
stroomgebieden benadering.

1115
1102
1148

ANWB NVVC

Organiseren Nationaal

Instellingen

Verkeersveiligheidsproces.

en Burgers

1-8-2010-

Programma op weg naar een

Bescherming van de natuur in de

Instellingen

€ 11.000

1

N.v.t.

gezonde zee

Noordzee.

Koninklijk Nederlands Vervoer

Onderzoek.

Bedrijven

€ 9.282

0

1-4-2009 verantwoorden.

Ontwikkeling bidbook voor Dutch

Instellingen

€ 7.340

1

1-3-2010

Partnerbijdrage NIROV 2009 is ten

Bedrijven en

€ 5.950

1

behoeve van programma XXL

Instellingen

verantwoorden.

Verkenning infrastructurele
milieueffecten
1181

Bidbook Aquade

Delta Design 2012.
1413

Partnerbijdrag NIROV 2009

Waterland NL.
1113

Vereniging Fietsterbond

Bevorderen van de

Uiterste datum
verantwoording is 1-42010.

Burgers

€ 3.000

1

1-4-2010 verantwoorden.

Bedrijven

€0

0

1-4-2013 verantwoorden.

Instellingen

€0

0

N.v.t.

Instellingen

€0

0

verkeersveiligheid.
282
1103

Bijdrage aan de campagne Nederland

Bijdrage aan de campagne

is logistiek

Nederland is logistiek.

Promotieonderzoek Brabantse Delta

Onderzoek naar interactie tussen
spelregels& argumentatielijnen in
het Nederlandse waterbeleid.

1106

Van Iersel drainage

Uitvoering van wetenschappelijk

Tussenrapportages

veldonderzoek ter onderbouwing

december 2009 en 2010;

van de werking in de praktijk en om

eindrapportage 1

de cummunicatie tussen betrokken

december 2011,

partijen te optimaliseren.

activiteitenverslag als
bijlage bij aanvraag tot
uiteindelijke
subsidievaststelling met
bijbehorende
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ID.nr.

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

1119

Team Alert

Bevorderen van de

Instellingen

€0

1

1-4-2011 verantwoorden.

verkeersveiligheid.

en burgers

1120

Team Alert

Bevorderen van de

Instellingen

€0

1

Nee

verkeersveiligheid.

en burgers

Subsidie Stichting Reünie

Bekostigen van de organisatiekosten

Bedrijven

€0

1

Geen.

Stormvloedkering 2011

van de 5e reünie van Stichting

15

accountantsverklaring.

1411

i.v.m. het 25-jarig bestaan de
Stormvloedkering Oosterschelde.
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
118

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VW

€ 245.809.820

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VWS, inclusief JG

4.12
ID.nr.
121
194

Overzicht subsidies/subsidieregelingen ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) inclusief het programmaministerie voor Jeugd en Gezin (JG)
16

Naam subsidie/subsidieregeling
Subsidieregeling publieke gezondheid

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

€ 184.353.000

38

€ 182.000.000

38

Evaluatiemoment

Bijdrage t.b.v. de publieke

Bedrijven en

gezondheid.

Instellingen

Tijdelijke subsidieregeling gesloten

Instellingen voor gesloten jeugdzorg

Instellingen

jeugdzorg 2009-2010

kunnen een instellingssubsidie

regeling, streven naar

krijgen.

een structurele

Is een tijdelijke

regeling. Tijdens deze
overgang een
evaluatie
125

Subsidieregeling zorgopleidingen 2e

Verstrekken van subsidie voor

Bedrijven en

tranche

opleidingsplaatsen van een tweede

Instellingen

€ 120.000.000

247

€ 33.000.000

1220

2010

tranche zorgopleidingen.
110
122

Subsidieregeling Stageplaatsen in de

Bevordering van stageplaatsen in de

zorg

zorg.

Subsidieregeling TTI

De regeling is tot stand gekomen in
2005 als onderdeel van de IOP-TTI
regeling (Innovatieve
Onderzoeksprogramma's en
Technologische Top Instituten).
De subsidieregeling IOP-TTI is een
aantal malen gewijzigd en vanaf 1
januari 2009 geldt de regeling alleen
voor Technologische Top Instituten.
Het IOP deel van de subsidieregeling
is hier vervallen en opgenomen in
de omnibus-regeling. Voor het TTIdeel van de subsideiregeling zijn
een aantal wijzigingen doorgevoerd:
Maatschappelijke organisaties
kunnen meedoen bij het oprichten
van een TTI en partner zijn in een
consortium.
het aanpassen van de definitie van
"strategisch onderzoeksprogramma"

16

Het IDnr. is uitsluitend t.b.v. dit overzicht.

Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VWS, inclusief JG

Instellingen

Verwacht in
2010/2011.

Instellingen

€ 32.326.000

1

Midtermreview in
2009/2010

ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 24.000.000

1

Evaluatiemoment

( nu: of fundamenteel, of
industrieel, of experimenteel,
danwel een combinatie).
de voorschotten worden
automatisch in vier termijnen
verstrekt gedurende het jaar
waarover de subsidie is verleend.
656

Subsidieregeling schippersinternaten

Vaststelling van regels ten behoeve

Is in 2008 en 2009

van subsidiëring van het huisvesten,

geevalueerd. Nu een

verzorgen en opvoeden van

nieuwe regeling van

kinderen of pleegkinderen van

kracht sinds 2010.

binnenschippers, kermisexploitanten
en circusartiesten.
791

Subsidieregeling Zorginnovatie

Innovaties kunnen ertoe bijdragen

Bedrijven en

dat de kwaliteit van de zorg

Instellingen

verbetert. Dat werkprocessen
soepeler verlopen en dat de zorg
beter is afgestemd op de patiënt.
Innovaties kunnen technisch van
aard zijn. Denk aan de inzet van
moderne ICT-middelen of de
ontwikkeling van nieuwe
diagnostische apparatuur. Maar
vernieuwing kan ook betrekking
hebben op oplossingen voor het
stijgend tekort aan goed personeel
in de zorg. Zo verbeteren
arbeidsinnovaties bijvoorbeeld
werkprocessen of dragen er toe bij
dat de zorg aantrekkelijker wordt
voor werknemers. Om innoveren in
de zorg een extra steun in de rug te
geven, kunnen organisaties en
bedrijven in de zorg gebruikmaken
van vier nieuwe financiële
instrumenten. SenterNovem voert
deze uit in opdracht van het
Zorginnovatieplatform (ZIP).
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VWS, inclusief JG

€ 23.500.000

806 vouchers zijn er verstrekt.

Geen, is een tijdelijke

Aantal aangevraagde subsidies

regeling

is dan nog onbekend

ID.nr.
120

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Subsidieregeling opleiding tot

Zorgwerkgevers die de

Bedrijven en

€ 21.000.000

14

advanced nurse practitioner en

buitenschoolse opleiding verzorgen

Instellingen

opleiding tot physician assistant

voor studenten van een HBO

€ 20.000.000

400

Evaluatiemoment

zorgmasteropleiding tot advanced
nurse practitioner of physician
assistant, komen mogelijk in
aanmerking voor subsidie. Deze
subsidie wordt aangevraagd door de
hogeschool die het binnenschoolse
deel van de opleiding verzorgt en
wordt doorgegeven aan de
zorgwerkgever.
118

Subsidieregeling Landelijk

De Minister kan aan een

Bedrijven en

Schakelpunt (LSP)

zorgaanbieder eenmalig een

Instellingen

Geen, tijdelijke
regeling die in 2010

subsidie verstrekken voor het

eindigt

realiseren van een aansluiting en
voor het beschikbaar maken van
persoonsgegevens betreffende de
gezondheid van zijn cliënten ten
behoeve van de uitwisseling met
andere zorgaanbieders via het
landelijk schakelpunt.
2.De subsidie wordt uitsluitend
verstrekt aan een
huisartsendienstenstructuur, een
huisartspraktijk of een apotheek.
3.De subsidie aan een
huisartsendienstenstructuur is
tevens bestemd voor activiteiten om
te bevorderen dat de
huisartspraktijken in het werkgebied
van de huisartsendienstenstructuur
aansluiting van hun
zorginformatiesystemen realiseren.
697

Regeling Palliatieve terminale zorg

Regeling ter bevordering van de

233 (177 voor de

2011 (wordt eigenlijk

palliatieve terminale zorg: hulp die

vrijwilligersorganisaties en 56

continue geevalueerd)

personen op vrijwillige basis zonder

voor de netwerken)

overeengekomen beloning verlenen
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Instellingen

€ 15.600.000

ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Instellingen

€ 14.785.000

1

€ 9.328.000

Evaluatiemoment

aan een terminale hulpbehoevende
in de vorm van vervangende
mantelzorg in de thuissituatie van
de hulpbehoevende dan wel in een
bijna-thuis-huis of high care
hospice;
- bijna-thuis-huis: organisatorisch
verband dat strekt tot de verlening
van palliatieve terminale zorg;
- high care hospice: organisatorisch
verband dat strekt tot de verlening
van palliatieve terminale zorg en
waar minimaal één verpleegkundige
in vaste dienst is.
119

Nederlands Kanker Instituut

Instellingssubsidie/structurele
bijdrage. Bijdrage aan het Ned.
Kanker Instituut.

130

Besluit subsidies investeringen

Bsik: basis voor een hoogwaardige

Bedrijven en

kennisinfrastructuur

kenniseconomie

Instellingen

4 (VWS projecten TREND,
Neuro Bsik, Cyttron, MIIHD)

(Wijzigingsbesluit, aanwijzen Minister

Nederland wil een hoogwaardige

twee hiervan bevoorschot in

van Volksgezondheid, Welzijn en

kenniseconomie opbouwen om haar

2009 TREND en Neuro Bsik

Sport als bevoegde minister) (BSIK)

maatschappelijke en economische
ambities te kunnen realiseren. Om
dat te bereiken, zijn maatregelen
nodig. Het betekent bijvoorbeeld dat
wetenschappelijk onderzoek in een
aantal gevallen vertaald moet
worden naar een innovatie of
maatschappelijke behoefte. Het
vraagt ook om effectievere inzet van
middelen en onderzoekscapaciteit,
bijvoorbeeld door bundeling van
krachten van betrokken partijen. De
Nederlandse overheid heeft
maatregelen genomen om
innovatiekansen in Nederland beter
te benutten. Het Besluit Subsidies
Investeringen Kennisinfrastructuur
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Niet bekend

ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Instellingen

€ 7.500.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

356 (244 instellingssubsidies en

Eind juli 2009

(Bsik) is daar één van. De concrete
aanleiding voor het Bsik was dat
Nederlands onderzoek op een aantal
terreinen te versnipperd was,
waardoor vraag en aanbod van
kennis niet voldoende op elkaar
aansloten.
Bsik is een breed opgezet, nationaal
stimuleringsprogramma voor
onderzoek waarmee Nederland haar
fundament voor de toekomst wil
versterken.
126

Subsidieregeling PGO

Fonds PGO verstrekt subsidies aan
landelijk werkzame
patiëntenorganisaties,
gehandicaptenorganisaties en
ouderenbonden in Nederland.
Organisaties van patieሷnten1,

gehandicapten en ouderen (pgoorganisaties) zijn in de zorg en de
samenleving van groot belang.
Enerzijds zorgen zij ervoor dat
patieሷnten, gehandicapten en

ouderen beschikken over informatie
vanuit ervaringsdeskundig
perspectief over het omgaan met de
gevolgen van een ziekte, beperking,
aandoening of het ouder worden, en
maken zij het uitwisselen van
ervaringen mogelijk. Anderzijds
behartigen pgo-organisaties de
belangen van hun doelgroep bij
Overzicht subsidies/subsidieregelingen 2010 - Ministerie VWS, inclusief JG

112 projectsubsidies)

ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 4.000.000

21

Geen, is een tijdelijke

andere partijen: aanbieders,
verzekeraars, overheid,
maatschappelijke organisaties,
industrie, etc.
782

123

Regeling

Het bevorderen van de

Bedrijven en

werkgelegenheidsbevordering

werkgelegenheid in de

Instellingen

thuiszorgsector 2009-2010

thuiszorgsector 2009/2010.

Subsidieregeling vaccinatie

Studenten van zorgopleidingen

stageplaatsen zorg

lopen een verhoogd risico om

regeling

Instellingen

€ 3.500.000

60

2011/2012

€ 2.000.000

8

Geen, is een tijdelijke

tijdens hun opleiding of een stage te
worden besmet met hepatitis B. In
de praktijk blijkt dat stagiaires door
werkgevers in de zorg niet tijdig
worden gevaccineerd en daarom zelf
hun vaccinatie betalen.
Dit probleem doet zich voor bij
deelnemers in de beroepsopleidende
leerweg (BOL) van het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO) en bij
voltijd- en deeltijdopleidingen van
het hoger beroepsonderwijs (HBO).
Om dit knelpunt weg te nemen,
kunnen onderwijsinstellingen
jaarlijks een subsidie aanvragen
voor het aanbieden en toedienen
van vaccinatie tegen hepatitis B aan
deelnemers van een zorgopleiding.
783

Regeling mobiliteitsbevordering

Deze subsidieregeling biedt

Bedrijven en

thuiszorgsector 2009-2010

thuiszorginstellingen de

Instellingen

regeling

mogelijkheid om subsidie te vragen
voor algemene opleidingen voor hun
medewerkers in de huishoudelijke
verzorging.
733

Regeling donatie bij leven

Mensen die een nier of een stukje

circa 100 let op dit is een deel

Awb clausule ivm

lever doneren kunnen subsidie

van het jaar , per 2010 start

evaluatie

krijgen voor bepaalde kosten die zij

het eerste vollejaar van de

moeten maken, als gevolg van

regeling.
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Burgers

€ 800.000

ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€ 720.000

82

2010

€0

49

2009 en 2010

€0

19

2009 en 2010

€0

2

2009 en 2010

donatie bij leven.
Door de subsidieregeling moeten
mensen een weloverwogen keuze
kunnen maken of ze bij leven willen
doneren. Sinds 1 juni 2009 is het
mogelijk subsidie aan te vragen. De
Nierstichting ontving gedurende een
aantal jaren een rijksbijdrage
waarmee een onkostenvergoeding
aan donoren bij leven werd
verstrekt. Deze subsidieregeling is
een voortzetting hiervan.
124

Subsidieregeling zorgopleidingen 1e

Verstrekken van subsidie voor

Bedrijven en

tranche

opleidingsplaatsen van

Instellingen

zorgopleidingen.
1414

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Curatieve Zorg

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1415

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Geneesmiddelen en

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

Medische technologie

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1416

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Internationale Zaken

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
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ID.nr.
1417

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

€0

17

2009 en 2010

betreffende Programma jeugd en

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

gezin

minister op het terrein van de

en burgers

€0

12

2009 en 2010

€0

110

2009 en 2010

€0

4

2009 en 2010

€0

69

2009 en 2010

€0

169

2009 en 2010

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1418

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Jeugdzorg

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1419

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Langdurige Zorg

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1423

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Markt en Consument

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1424

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Macro-Economische

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

Vraagstukken en

minister op het terrein van de

en burgers

Arbeidsvoorwaardenbeleid

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.

1426

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Maatschappelijke

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

Ondersteuning

minister op het terrein van de

en burgers
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ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment

€0

183

2009 en 2010

€0

51

2009 en 2010

€0

223

2009 en 2010

€0

37

2009 en 2010

€0

3

2009 en 2010

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1429

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Oorlogsgetroffenen en

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

Herinnering WO II

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1431

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Publieke Gezondheid

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1432

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Sport

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.
1436

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Voeding,

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

Gezondheidsbescherming en

minister op het terrein van de

en burgers

Preventie

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
maatschappelijke zorg en de sport.

1437

Subsidieregeling VWS-subsidies

De regeling is van toepassing op alle

Bedrijven,

betreffende Zorgverzekeringen

subsidieverstrekkingen door de

Instellingen

minister op het terrein van de

en burgers

gezondheidsbevordering, de
gezondheidsbescherming, de
gezondheidszorg, de
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ID.nr.

16

Naam subsidie/subsidieregeling

Doelstelling

Doelgroep

Budget 2010

maatschappelijke zorg en de sport.
Totaal aantal regelingen

Totaal budget 2010
19
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€ 698.412.000

Aantal verleningen 2009

Evaluatiemoment
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