
Bijlage 2 Optelling ontvangsten NL horend bij webpagina: Wat betekenen de 

coronacrisismaatregelen van de EU financieel voor Nederland? 

Horizon2020-gelden voor Nederlandse projecten 

Vanuit het Horizon2020 is er financiering beschikbaar voor innovatieve projecten en onderzoeken in 

de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Het Innovative Medicines Initiative (IMI) heeft € 95 miljoen 

beschikbaar gesteld om universitair onderzoek te laten doen naar COVID-19. Een deel hiervan komt 

ten goede aan Nederlandse universitaire ziekenhuizen en andere organisaties.  

Naam onderzoek Instantie EU-contributie 

HERoS T.U. Delft  €    353.372,50 

 Vrije Universiteit  €    358.275,00 

EpiPose RIVM  €    334.302,60 

I-MOVE-COVID-19 NIVEL €    125.000,00 

 RIVM €      45.000,00 

CORESMA RIVM €    274.533,75 

RECOVER  UMC Utrecht € 1.379.250,00 

 Erasmus UMC €    455.441,25 

 Amsterdam UMC €    268.000,00 

MANCO CR2O B.V.  € 1.803.827,50 

 Erasmus UMC €    351.250,00 

 Universiteit Utrecht €    219.627,50 

 Harbour Antibodies B.V. €    100.000,00 

SCORE  Academisch Ziekenhuis Leiden €    749.375,00 

 Universiteit Utrecht €    250.000,00 

Prevent-nCov Wageningen University €      66 147,50 

 Academisch Ziekenhuis Leiden  €      50.625,00 

TOTAAL  € 7.117.880,10 

Bronnen: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-

innovation/coronavirus-projects_en en 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects.pdf 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/coronavirus-projects_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/coronavirus-projects_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_cv-projects.pdf


In augustus 2020 werd een aantal nieuwe projecten van Nederlandse universiteiten gekwalificeerd 

voor Horizon2020 financiering. Op dit moment wordt nog onderhandeld over de financiering, en het 

is nog niet duidelijk welke Nederlandse instellingen hoeveel geld zullen ontvangen. Zie: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/e

c_rtd_coronavirus-new-research-projects.pdf 

Verder krijgen vijf Nederlandse bedrijven geld via de European Innovation Council (EIC). De EIC heeft 

in totaal € 314 miljoen beschikbaar gekregen van het Horizon2020 programma.   

Naam bedrijf Korte beschrijving project Ontvangen bedrag 

Aidence Holding 

B.V.  

Software voor automatische detectie 

van Covid-19 infectie bij een CT scan 

van een borst.  

€  1.910.125,00  

Ventinova 

Medical B.V.  

Schadeloos ademhalingssysteem 

voor patiënten op de intensive care.  

€  2.498.539,75  

Avt B.V.  Drone voor urgente medische 

bezorgingen.  

€  1.993.250,00  

Weber Hospital 

Systems B.V. 

Systeem voor het desinfecteren van 

medische apparatuur.  

€  1.885.129,75  

Onera Systeem voor het thuis 

diagnosticeren van slaapproblemen  

€  2.500.000,00  

TOTAAL  € 10.787.044,50 

Bron: https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_rtd_cv-accelerator-projects.pdf 

Door Europese Commissie goedgekeurde Nederlandse staatssteun 

Onderstaand overzicht laat zien voor welke Nederlandse maatregelen* de Europese Commissie 

heeft ingestemd met staatssteun. 

 

Datum Maatregel zoals aangeduid door 
Europese Commissie, met link naar 
persbericht (indien aanwezig) 

Steun gericht 
op 

Vorm steun Financieel belang 

3-4-
2020 

Maatregel om hulpverleners in 
sociale sector en gezondheidszorg 
met hulpmiddelen thuis te 
ondersteunen.  

E-health Subsidies €23 miljoen 

22-4-
2020 

Maatregel voor garanties op leningen 
van tot €10 miljard om de economie 
te ondersteunen. 

Bedrijfsleven Garantie op 
leningen 

€10 miljard 

24-4-
2020 

Maatregel om midden- en 
kleinbedrijf te ondersteunen. 

MKB Gesubsidieerde 
rente op 
leningen 

€100 miljoen 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus-new-research-projects.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus-new-research-projects.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_rtd_cv-accelerator-projects.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_743


8-5-
2020 

Maatregel om bedrijven in tuinbouw 
en aardappelsectoren te 
compenseren.  

Landbouw 
 

Subsidie voor 
geleden 
verliezen 

€650 miljoen 

25-5-
2020 

Garantiemaatregel om 
kredietverzekeraars te ondersteunen.  

Kredietverzeke
raars 

Garanties Tot €12 miljard 

8-7-
2020 

Maatregel om gesubsidieerde rente 
op leningen te verlenen aan micro- 
en kleine bedrijven. 

Kleine 
bedrijven 

Gesubsidieerde 
rente op 
leningen 

€25 miljoen 

13-7-
2020 

Maatregel bestaande uit een 
garantie en achtergestelde lening 
voor KLM. 

Luchtvaart Garantie en 
achtergestelde 
lening 

€3,4 miljard 

16-7-
2020 

Maatregel om zorgverleners met 
hulpmiddelen te ondersteunen. 

E-health Directe 
subsidies 

€77 miljoen 

29-7-
2020 

Maatregel om reisgarantiefondsen 
te ondersteunen.  

Reissector Gesubsidieerde 
leningen 

€165 miljoen 

3-11-
2020 

Maatregel om bedrijven die 
regionale en lange afstands 
openbaar vervoer aanbieden te 
compenseren. 

Openbaar 
vervoer 

Subsidies €1,5 miljard 

13-11-
2020 

Maatregel om productie van 
generieke medicijnen te 
ondersteunen. 

Farmaceutisch
e industrie 

Liquiditeit €6,5 miljoen 

*De maatregelen waarvoor geen afzonderlijk verwijzing is opgenomen in de tabel, zijn terug te vinden in het dagelijkse nieuws op 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/nl 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_937
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1333
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2026
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/nl

