
Partners in verbetering

Mogelijkheden extra subsidie

SET COVID-19
Verstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doel  Stimulering e-health thuis i.v.m. COVID-19, een verruiming van de reguliere regeling

Wat  Aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen en inhuur externen voor 

implementatie 

Bedrag € 50.000 

Wie Zorgaanbieders

Deadline 9 april 2020 gesloten i.v.m. bereiken subsidieplafond  

 (indien regeling wordt heropend, berichten wij hierover)

Bron  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/

uitbreiding-set-covid19

Reguliere SET-subsidie
Verstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Doel  Stimuleringsregeling E-Health met als doel langer en met betere kwaliteit van leven  

thuis kunnen blijven wonen

Wat Opschalen van bestaande e-health

Bedrag  50% van subsidiabele projectkosten, minimaal € 50.000 

Wie  Innovatiecluster van aanbieder(s) en zorginkoper(s) 

Deadline Doorlopend t/m 31 december 2021. Indien de regeling wordt heropend, berichten wij hierover.

Bron  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set 

PréSET
Verstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doel  Visie ontwikkelen hoe e-health kan bijdragen aan de doelstellingen van de zorgaanbieder 

Wat Personeelskosten en inhuur externen

Bedrag € 20.000 

Wie Aanbieder van zorg en/of ondersteuning 

Deadline Doorlopend

Bron  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/

voorwaarden-préset-aanvraag

Subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching
Verstrekker ZonMw

Doel Zorginnovaties beter en sneller laten landen in de zorg

Wat  Inhuren van een externe coach voor advies over implementatie- en opschalingsvraagstukken

Bedrag: € 5.000 

Wie  Zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie i.s.m. een zorgaanbieder 

Deadline  Doorlopend, besluit binnen 2 weken na indiening, uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 om 14 uur 

Bron  https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/

implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-1/ 

Creatieve oplossingen aanpak COVID-19
Verstrekker ZonMw 

Doel  Praktische oplossingen voor technologische zaken in (ziekenhuis)zorg;  

Oplossingen die kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners ondersteunen 

Wat  Startimpuls voor het uitwerken, toepassen of pilot van een idee, en Projectimpuls die  

voorziet in de behoefte van de doelgroep 

Bedrag  Startimpuls € 7.500  

 Projectimpuls € 7.500 -  € 15.000

Wie  Zorgaanbieders of projectteams met zorg aanbieders

Deadline 12 april 2020 (indien regeling wordt heropend, berichten wij hierover) 

Bron  https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/creatieve-oplossingen-aanpak-

coronavirus-covid-19/

voor zorg op afstand

Contact
Als wij u kunnen helpen met het organiseren van zorg op 

afstand of het schrijven van een subsidievoorstel, juist nu in 

crisistijden, neem dan contact met ons op. 

Kijk voor de meest recente informatie over extra subsidies 

op www.bmc.nl/zorgfinanciering

Tom Winkel

accountmanager Zorg

tom.winkel@bmc.nl

06 - 82 97 24 89

Vanwege de coronacrisis wordt er meer zorg op afstand georganiseerd. 

Zorgaanbieders kunnen hier extra subsidie voor aanvragen. 
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