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Onderwerp: 

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2023

Geachte Statenleden,

Hierbij informeren wij u over het wijzigingsbesluit van de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering

Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2023. 

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stimuleren we met de

subsidieregeling MIT het innovatief mkb in de regio. De subsidie is bedoeld om innovatieve

producten naar de markt of verder te brengen. Dat geeft niet alleen een impuls aan de bedrijven,

maar ook aan de economische kracht van de regio om zo een toekomstbestendige economie te

bevorderen. Met deze subsidieregeling stimuleren de transitie naar een duurzame, digitale en

inclusieve economie. Doordat bedrijven met hun projecten een grotere bijdrage leveren aan het

oplossen van maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering,

logistieke ketens en gezondheidszorg. 

Bij de begroting 2023 heeft u reeds het subsidieplafond voor deze subsidieregeling vastgesteld. Wij

informeren u over de wijzigingen die wij ten aanzien de subsidieregeling hebben aangebracht:

 Artikel 1.4, onderdeel a, is aangescherpt. Als de aanvrager de subsidie wil aanwenden voor

activiteiten waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is

verstrekt, wordt de subsidie geweigerd. Tijdens een bezwaarprocedure is gebleken dat er

onvoldoende beroep kan worden gedaan op dit artikel als blijkt dat er in een eerder jaar een

MIT subsidie is verstrekt voor (een naar ons oordeel) zelfde innovatie. Dit wordt opgelost

door een toevoeging aan dit artikel;

 De artikelen 3.2, 4.2 en 5.2 betreffen weigeringsgronden voor de drie specifieke

instrumenten (Haalbaarheidsprojecten, R&D samenwerkingsproject klein en R&D

samenwerkingsproject groot). Deze weigeringsgronden hebben we aangescherpt. Het is  niet

meer mogelijk om als mkb-er met zeggenschap van meer dan 25% binnen verschillende

ondernemingen ook met meerdere ondernemingen tegelijk een MIT subsidie aan te vragen.

Daarmee kan er per instrument en per moment maar één aanvraag worden ingediend. Als

men deze regel negeert en toch meerdere aanvragen indient, worden alle aanvragen

geweigerd. De MIT regeling kent een ruime overvraag en op deze wijze kunnen de (beperkte)

middelen beter worden verdeeld over meerdere mkb-ers. In het verleden kwam   het voor dat

twee mkb-ers samen meerdere bedrijven oprichten om zo meerdere subsidies per

instrument per jaar aan te kunnen vragen en/of meer kansen te hebben in de loting. Gezien
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de overvraag is er gekozen om meer unieke mkb-ers in de gelegenheid te stellen een

aanvraag in te dienen. Daarnaast is in artikel 3.2 opgenomen een aanvraag geweigerd moet

worden als de activiteiten hoofdzakelijk buiten Zuid-Holland plaatsvinden. Voor de artikelen

4.2 en 5.2 was dit al voldoende geborgd. 

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over de subsidieregeling MKB

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland en het besluit dat wij hebben genomen over de

wijzigingsregeling 2023. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

 
drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

drs. J. Smit
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