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Onderwerp

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren wijzigingsregeling, deelplafonds

en tijdvakken 2023

Advies

1.  Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland 2023;

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het wijzigingsbesluit
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland 2023 ter
kennis name aan de Staten wordt aangeboden;

3.  Vast te stellen de volgende deelplafonds voor 2023 voor de subsidieregeling MKB
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland:
a.  € 4.220.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals

opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling;
b.  € 9.860.000,- bedoeld voor het instrument R&D samenwerkingsprojecten zoals

opgenomen in het paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling
4.  Vast te stellen het Openstellingsbesluit 2023 voor de subsidieregeling MKB

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland:
a.  de aanvraagperiode van 4 april 2023 09:00 tot en met 12 september 2023 17:00

voor indiening van aanvragen voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals
opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling;

b.  de aanvraagperiode van 6 juni 2023 09:00 tot en met 12 september 2023 17:00
voor indiening van aanvragen voor het instrument R&D
samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 4 en 5 van de
subsidieregeling.

5.  Te bepalen dat het wijzigingsbesluit 2023, de vaststelling van de deelplafonds 2023
en het openstellingsbesluit 2023 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland wordt bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal
Blad;

6.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit 2023, de
vaststelling van de deelplafonds 2023 en het openstellingsbesluit 2023 voor de
subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren  Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-
Holland 2023

- GS-brief aan PS
- Besluit deelplafonds voor 2023 voor de subsidieregeling MKB

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland
- Besluit openstellingsbesluit 2023 voor de subsidieregeling MKB

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 7 maart 2023 7 maart 2023



2/3

1 Toelichting voor het College

 

MIT subsidieregeling

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

innovatief mkb in de regio. De subsidie is bedoeld om innovaties 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 de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) wordt

innovatie in het mkb gestimuleerd die nodig is voor de transitie naar een duurzame,

digitale en inclusieve economie. Bedrijven leveren met hun projecten een grotere

bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid,

duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg. 

Wijzigingen subsidieregeling

Met dit besluit wordt voorgesteld om de MIT subsidieregeling op een aantal punten te

wijzigen: 

- 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 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). Met dit besluit worden deze

weigeringsgronden 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 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. 

Deelplafonds en openstelling 2023

Provinciale staten hebben bij begroting 2023 het subsidieplafond vastgesteld. Met dit

besluit worden ook de deelplafonds en de aanvraagperioden voor de subsidieregeling

MIT 2023 vastgesteld. Na aftrek van de uitvoeringskosten (4%) is 70% van het budget

beschikbaar voor MIT R&D samenwerkingsprojecten en 30% voor MIT
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Haalbaarheidsprojecten. EZK draagt financieel jaarlijks 55% bij aan het subsidieplafond

MIT. Daarnaast wordt er maximaal 40% van de totale kosten gesubsidieerd. De € 6,5

mln. die de provincie jaarlijks investeert in de MIT wordt met de bijdrage van EZK en het

MKB een totale jaarlijks investering van ruim € 39 mln. (€ 6,6 PZH + € 8 mln. EZK + € 25

mln,).

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW   : € 14,08 mln.

Programma   : Ambitie 4 – Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : In de begroting 2023 is het plafond MIT vastgesteld op €

14.080.000. Het onderhavige besluit deelplafonds (€ 4.220.000,- en € 9.860.000,-) sluit

hierbij aan. Er zijn dus geen financiële consequenties.

Risico’s.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal haar totale bijdrage in termijnen

via de ‘SPUK’ (Specifieke UitKering) aan de provincie Zuid-Holland uitkeren. Als het

kasritme van de verleende subsidies vóórloopt op de decentralisatie-uitkering zal de

provincie vanuit ambitie 4 tijdelijk voorfinancieren.

Juridisch kader

De deelplafonds en het Openstellingsbesluit worden binnen vijf dagen na de GS

besluitvorming gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Er wordt voor het instrument

haalbaarheidsprojecten, subsidie verleend op volgorde van datum van binnenkomst

(First Come, First Serve). Voor de R&D samenwerkingsprojecten wordt na sluiting van de

aanvraagperiode de subsidie verleend op basis van rangschikkingscriteria. De

beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke externe deskundigencommissie. Van

deze subsidieregeling is een kennisgeving gedaan aan de Europese Commissie op grond

van artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingverordening (Agvv).

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Bij de begroting 2023 hebben Provinciale Staten het subsidieplafond MIT 2023

vastgesteld.

3 Proces

 N.v.t.

 

4 Participatie en rolneming

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de publicatie in het provinciaal blad zal er ook via social media worden

gecommuniceerd over de wijzigingen en de opstelling 2023.

 


