
R&D - GroenvermogenNL

Waterstof opslag en transport



Doel
Dit werkpakket richt zich op het managen van:

• Grid requirements voor waterstoftransport, gaskwaliteit en

druk issues

• Veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de gehele

waterstofwaardeketen en de organisatie daarvan.

• Opschaling van de introductie van waterstof van lokale naar

nationale energiesystemen.

• Ontwerpvraagstukken gerelateerd aan een internationaal

waterstofnetwerk inclusief de rol van Noordzee-energie.

• Offshore waterstofproductie, conversie, transport en opslag.

• Multidisciplinaire aspecten van grootschalige

waterstofopslag in zoutcavernes en lege gasvelden, onshore

en offshore.

WP2: Transport & opslag van waterstof 
~ 14 M€ voor deze eerste ronde

Activiteiten onder meer
• Kennisontwikkeling op gebied van transport- en

opslaginfrastructuur

• Ontwikkeling veiligheidsstandaarden incl. opzetten nationaal

veiligheidscentrum H2 transport en opslag

• Ontwikkeling roadmap voor transitie in NW-Europa

• Analyse en optimalisatie offshore waterstofproductie,

conversie, transport en opslag



R&D programma regeling
Uniek
op maat gemaakte regeling 

voor GroenvermogenNL op 

basis van de sandpit-procedure

Partijen identificeren
doel bereiken door

gezamelijk één project te 

opzetten

Ketenbreed
programmeren
over ketens en sectoren 

heen

Vraaggestuurd oplossen
de best mogelijke kennis 

inzetten en tegelijkertijd mensen 

opleiden

Governance projecten 

vallen onder 

GroenvermogenNL



Financiering 

voor bedrijven en 

kennisinstellingen 

(HBO,Universiteiten

en TO2)

Snelle

procedure

doorlooptijd

circa 5 maanden

IKS tarifering

voor het eerst een 

instrument 

waarmee

NWO en RVO op 

vergelijkbare 

manier werken

Blauwdruk voor

andere groeifonds-

programma’s



Outline van de procedure
Proces van ca. 5 maanden

Opening call Selectie van 

deelnemers

Workshops 

2 per WP

2 weken pauze

Schrijven en 

indienen 

voorstel

Assessment 

en besluit



Procedures in detail

Aanmelden
Organisaties 

(kennisinstellingen, TO2, 

bedrijven,

maatschappelij ke

organisaties) kunnen 

zich via een 

Intentieverklaring

aanmelden voor deelname 

aan de workshops

Selectie
GroenvermogenNLbestuur 

adviseert over de 

samenstelling en NWO 

neemt

een onafhankelijk besluit

Deelnemers
Per organisatie één 

afgevaardigde

in de workshops

Aanvraag
Thematiek 

GroenvermogenNL 

is leidend



Procedure in detail

Begeleiding in
workshops

• procesmoderatoren
• onafhankelijke

begeleiders vanuit GVNL

Duo-trekkerschap, deel uitmakend
van GVNL-governance

• Projectleider
(uit de universiteiten/HBO/TO2-

instellingen)

en technisch manager 
(uit ondernemingen en

maatschappelijke organisaties)

worden gekozen tijdens de 

workshops

• Trekker op advies GVNL 

bestuur



Procedure in detail

Opstellen definitieve
subsidieaanvraag
na de workshops o.l.v. de

projectleider

• kennisinstellingen, TO2, 

bedrijven mogen 

subsidie aanvragen

• Cofinanciering is 

nog steeds een optie

• Deelname aan workshop 

is verplicht voor een partij 

om subsidie te ontvangen

• Samenwerkingspartners 

(ontvangen geen subsidie) 

zijn tijdens schrijven 

aanvraag nog toe te 

voegen

Beoordeling van 
de aanvraag
incl. interview met 

consortium,

besluitvorming door NWO

bestuur

Overeenkomst
Vóór start: consortium

- overeenkomst over 

geheimhouding & 

publicatie, intellectueel 

eigendom en afspraken 

tussen penvoerder en 

inhoudelijk trekker



(niet-)wetenschappelijk personeel

Industrial doctorate:
medewerker bedrijf die promotietraject 

doet aan universiteit

PhD • 

PDeng• 

postdoc •

Personeel

Materiële kosten

Investeringen

Wat aan te vragen



Aanvraag

Kwaliteit
Consortium

Kwaliteit
onderzoeksplan

Deelname

Expertise & 
personal 
attributes

50%

Organisatie-
expertise & 

professional 
attributes

Beoordelingscriteria Call for proposals

50%

50%

50%



Deelname

Passendheid van 
de doelen, de 
focus en het 
beleid van de 
organisatie bij de 
doelstelling van 
het programma

Inbreng van 
expertise en 
activiteiten door
de organisatie, 
relevantvoor het 
thema van deze 
Call

Innovatie
het potentieel 
om
innovatieve 
onderzoeks-
resultaten te 
ontwikkelen/ 
implementeren

Beoordelingscriteria Deelname

Organisatie-
expertise & 
professiona
l attributes

Expertise & 
personal 
attributes

Track record
in publiek-private 
samenwerking

50%

50%



Afgevaardigden voor de workshops dienen :

…over expertise te beschikken 
die aansluit op het onderwerp 
van het werkpakket

...het vermogen te hebben om hun 
organisatie en daarmee ook 
andere relevante expertise 
daarbinnen te vertegenwoordigen

...bewezen en aantoonbare 
betrokkenheid te hebben bij 
publiek-private consortia op 
onderwerpen op 
(deelterreinen van) het 
werkpakket

...bewezen ervaring met en 
expertise t.a.v. de rol op de 
deelterreinen van het werkpakket, 
dan wel het vermogen om de 
kennis in organisatie op dit 
gebied in te brengen

...ervaring met co-creatie-
processen en vermogen om 
te verbinden, met name 
tussen de kennissector en 
het bedrijfsleven

Beoordelingscriteria Deelname



Aanvraag

Kwaliteit
Consortium

Kwaliteit
onderzoeksplan

Samenstelling 
consortium

in relatie tot
het voorgestelde 
programma

Helderheid van
de governance 
structuur en 
onderlinge 
samenhang van
en inzet op
verbinding tussen
activiteiten binnen
het plan

Track record van de aanvragers
ook met betrekking tot publiek-private
samenwerking, indien van toepassing ook het track
record van de samenwerking tussen de aanvragers

Beoordelingscriteria Aanvraag

50%

50%

Actieve 
participatie en 
verdeling van 
resources en 
projectpartners

Kennisborging / 
Human Capital



Verbinding
met andere WP, 
pilots en HCA van 
GroenvermogenNL

Urgentie & 
vernieuwing
van het onderzoek

Kwaliteit 
wetenschappelijk 
en methodologisch

Haalbaarheid
en passendheid van 
het voorgestelde 
plan, inclusief 
begroting

Samenhang
in het onderzoeks-
plan over de 
verschillende
TRL-niveaus

Verwachte impact 
route naar impact 
en strategisch
belang: bijdrage
aan oplossing en
maatschappelijke
en economische 
vraagstelling

Kwaliteit 
Consortium

Kwaliteit 
onderzoeksplan

Beoordelingscriteria Aanvraag

Synergie tussen
wetenschappelijk
onderzoek, valorisatie 
en implementatie

50%

50%
Aanvraag



Overzicht
Programmalijnen 
binnen groter
GVNL groeifondsplan



Innovation and upscaling
of green hydrogen and electrons
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