
Een stimulans voor waterstof innovaties in het MKB 

 

Er is geld beschikbaar om jouw waterstof innovatie letterlijk een boost te geven! Maak 
gebruik van de vouchers van de Groene Waterstof Booster. Met de voucher investeer je in je 
eigen H2 business-case én de waterstofwaardeketen in Noord-Nederland. Een lage drempel 
om relevante kennis op te doen, vrijblijvend advies te vragen middels ons brede netwerk en 
gebruik te maken van de test- en experimenteerfaciliteiten. 
 

Wij zoeken     

innovatieve MKB bedrijven 

• Bent u een MKB bedrijf in Groningen, 

Friesland of Drenthe? 

• Heeft u een innovatief idee op het gebied 

van duurzame waterstof? 

• Wilt u een waterstoftechnologie uittesten 

op EnTranCe? 

• Wilt u gebruik maken van de 

(waterstof)kennis en expertise van de 

consortium partners? 

• Of bent u op zoek naar partijen om samen 

een deel van de groene 

waterstofwaardeketen in te vullen? 

 

 

Wij bieden 

ondersteuning 

• Door het bieden van een test-, 

demonstratie en leeromgeving op het 

gebied van waterstof. 

• Door het bieden van ondersteuning via  

kleine H-vouchers of grote H- vouchers 

die inwisselbaar zijn bij de GWB partners. 

• Door het verbinden van partijen en 

initiatieven van innovatie in de 

waterstofketen versnellen. 

• Door het creëren van een open innovatie 

klimaat en waterstof promoten om de 

regio te laten uitgroeien tot een 

innovatie-ecosysteem voor transitie naar 

groene waterstof. 

 

Dan kunt u - als u gevestigd bent in Groningen, Friesland of Drenthe - deelnemen aan het 
project Groene Waterstof Booster.  Neem contact met ons op voor een eerste gesprek. 
 

 
Meer informatie, interesse of aanmelden? 
 
Mail: info@groenewaterstofbooster.nl 
Website: www.groenewaterstofbooster.nl/onze-diensten (voor o.a. aanmeldformulier) 

 

In 4 stappen 
 
1. Eerste gesprek (identificatie 

potentiele innovatie en 
vaststellen vraagstelling) 

2. Kleine H- Voucher (waarde 
maximaal €5.000 -, waarvan 
20% eigen cash inbreng) 

3. Grote H-voucher (waarde 
maximaal €15.000 -, waarvan 
30% eigen cash inbreng) 

4. Start kennisdeling & 
ondersteuning 

 

mailto:info@groenewaterstofbooster.nl
http://www.groenewaterstofbooster.nl/onze-diensten


Een stimulans voor waterstof innovaties in het MKB 

 

De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met 

Hanzehogeschool als penvoerder. De Groene Waterstof Booster is gericht op het neerzetten 
van een open innovatie omgeving op EnTranCe, dé energieproeftuin in Groningen. 
Onderdeel van het project is het verder brengen van innovatieve ideeën rondom waterstof in 
pre-competitieve samenwerkingen. Kennisdeling is een essentieel onderdeel van het project. 
 
Voorbeelden van innovaties die gebruik van de vouchers kunnen maken: 

- Een powerbank op waterstof 
- Een elektrische sloep ondersteund met waterstof 
- Een cv-ketel gedeeltelijk op waterstof 

 

 
 

De Groene Waterstof Booster wordt ondersteund door het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een bijdrage uit het Europees Fonds 
voor Regionale  Ontwikkeling  (EFRO). 


