
Type projecten
Projecten moeten gericht zijn

op de experimentele

ontwikkeling van nieuwe of

verbeterde zee- of

binnenvaartshepen, nieuwe

offshore installaties of op

nieuwe delen van een schip of

een offshore installatie

Projecten moeten ook

bijdragen aan duurzame

ontwikkeling (zie thema's)
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Wij zijn graag ook uw creatieve sparringpartner!

Het doel van SDS is het stimuleren van innovatieve duurzaamheid in scheepsbouw. SDS is gericht op de

marktintroductie van innovatieve, experimentele scheepsbouw-en scheepsomzettingstechnologieën die

bijdragen aan duurzame ontwikkeling in emissiereductie, geluidreductie, duurzame levenscyclus of

duurzame scheepvaart.

SDS - Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Doel

Subsidie
Emissiereductie door

vermindering van het energie-

verbruik

Vermindering van scheeps-

geluid

Duurzame levenscyclus

Duurzame inzetbaarheid

Thema's
Er is geen bestaande

overeenkomst tussen de

aanvrager en een

opdrachtgever'/client vóór de

indiening van de aanvraag

Een verklaring waaruit de

intentie tot uitvoering van het

project blijkt

Toegevoegde waarde voor de

Nederlandse economie

Duurzame innovatie

Milieu-impact die verder gaat

dan de EU-richtlijnen

voorschrijven

Criteria
25% subsidie

Maximale subsidie:€ 1.250.000

Minimaal één Nederlandse

scheepswerf in het

consortium

Meerdere aanvragen per

aanvrager toegestaan

Subsidiabele kosten:

personeel, uitrusting,

uitbestede kosten, overige

projectgerelateerde kosten

Tenderprocedure

Toetsingsscriteria:

- Innovativiteit

- duurzaamheid

- economisch perspectief

- kwaliteit van de aanvraag

Budget: € 2,3 miljoen per call

Deadlines calls 2021:

- 2 april 

- 1 oktober
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We would like to be your creative sparring partner also!

The aim of SDS is to stimulate innovative sustainability in shipbuilding. SDS focuses on the market

introduction of innovative, experimental shipbuilding and ship conversion technologies that contribute to

sustainable development in emission reduction, noise reduction, sustainable life cycle or sustainable

shipping.

Goal

Themes
Reducing emissions by

reducing energy consumption

Ship noise reduction

Sustainable lifecycle

Sustainable employability

SDS - Grant Scheme for Sustainable Shipbuilding

Target group
Dutch shipyards

Types of  projects
Projects must be aimed at the

experimental development of

new or improved seagoing or

inland waterway vessels, new

offshore installations or new

parts of a vessel or an

offshore installation.

Projects should also

contribute to sustainable

development (see themes)

Criteria
There is no existing agreement

between the applicant and a

client before the submission of

the application

A statement indicating the

intention to implement the

project

Added value for the Dutch

economy

Sustainable innovation

Environmental impact beyond

the requirements of EU

directives

Grant
25% grant

Maximum grant: € 1.250.000

At least one Dutch shipyard in

the consortium

Multiple applications per

applicant allowed

Eligible costs: personnel,

equipment, outsourced costs,

other project-related costs

Tenderprocedure

Evaluation criteria:

- innovativeness

- sustainability

- economic perspective

- quality of the application

Budget: € 2,3 million per call

Deadlines calls 2021:

- 2 April

- 1 October
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