
RVO ONDERSTEUNING AAN DE CIRCULAIRE ONDERNEMER MET INTERNATIONALE AMBITIES 2020-2021

Dit is een overzicht van de meest relevante RVO instrumenten in 2020 voor de circulaire ondernemer met internationale ambities. Het betreft een 
deelverzameling van het internationale RVO instrumentarium. Informeer uzelf goed voor welk type organisatie het betreffende (onderdeel van het) 
instrument exact bedoeld is en op welke landen het instrument van toepassing is. Voor gedetailleerde informatie en/of contact met een adviseur 
kunt u terecht op de betreffende webpagina.

INSTRUMENTVOOR WIE?

NETWERKEN, KENNIS EN ADVIES

SUBSIDIES EN FINANCIERING

EU PROGRAMMA’S 

mkb

mkb

alle bedrijven

mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen

mkb, grote bedrijven, kennisinstellingen

alle bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen, overheid

mkb, kennisinstellingen

mkb

private partijen zonder winstoogmerk, non profit organisaties,  
kennisinstellingen, overheden

alle bedrijven, kennisinstellingen, non profit organisaties en overheden

alle bedrijven, kennisinstellingen, non profit organisaties en overheden

mkb (grote bedrijven alleen i.s.m. mkb )

mkb investeerders

mkb, financiers

alle bedrijven

alle bedrijven

partnerschappen tussen overheid, bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen

alle bedrijven , kennisinstellingen, overheden

alle bedrijven, kennisinstellingen, overheden

Subsidie Facilitering van  
activiteiten/events

Internationale  
consortiumvorming

Toegang  
tot netwerk

Lening AdviesGarantiesMeer weten? Klik op het instrument.

FINANCIEEL NETWERK & ADVISERING

Enterprise Europe Network (EEN)

Starters International Business (SIB)

DRIVE 

Partners for International Business (PIB)

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Team Internationale Organisaties (TIO)

Eurostars

LIFE

Interreg Europe

Interreg North Sea Region

Interreg North West Europe

Horizon Europe

Horizon Europe: EIC Accelerator (EIC)

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Groeifaciliteit 

Seed Capital 

Demonstratieprojecten, Haalbaarheids-
studies en Investeringsvoorbereidings-
projecten (DHI)

Oranje Handelsmissiefonds  (OMHF)

Holland Circular Hotspot (HCH)
Landeninformatie op maat en het vinden 
van zakenpartners

Missies, beurzen en evenementen

NLWorks

Buitenlandnetwerk:
Ambassades, Consulaten (Generaal),  
Netherlands Business Support Offices,  
Innovatie Attaché’s, Landbouwraden, 
Regional Business Developers

Rood Groen

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research--development/enterprise-europe-network
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-drive
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-international-business-pib
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dutch-trade-and-investment-fund-dtif
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dutch-good-growth-fund-dggf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/netwerken-en-contacten/internationale-organisaties
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/life
https://www.interregeurope.eu/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interreg-2014-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interreg-2014-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/horizon-europe-onderzoek-en-innovatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/horizon-europe-onderzoek-en-innovatie/structuur-horizon-europe
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/groeifaciliteit
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/dhi
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/oranje-handelsmissiefonds
https://hollandcircularhotspot.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/zakenpartnerscan
https://www.rvo.nl/over-ons/evenementen
https://nl-works.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/netwerken-en-contacten/buitenlandnetwerk

