AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid‐Holland

Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren van een R&D
samenwerkingsproject, in het kader van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
Zuid‐Holland (MIT Zuid‐Holland).

Projectnaam:
Aanvrager*:

, te

* U vult hier de naam in van aanvrager, genoemd onder Deel 1.1 in dit
aanvraagformulier.
Aanvraagprocedure
Dit formulier is slechts om u inzicht te geven in de vragen die u kunt verwachten in het e‐formulier
voor het aanvragen van een subsidie voor een R&D samenwerkingsproject zoals beschreven in de
Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid‐Holland, paragraaf 4 en 5.
U dient dus uw subsidie aan te vragen met het e‐formulier welke op 1 juni 2022 09:00 tot 13
september 2022 17:00 online zal staan. Alleen aanvragen die uiterlijk op de sluitingsdatum van het
tijdvak voor indiening volledig en juist zijn ingediend, worden in behandeling genomen.
Zorg dat uw aanvraag compleet is, gelet op het karakter van de subsidieregeling is het niet mogelijk
(ook niet in de bezwaarfase) om uw aanvraag aan te vullen na sluiting van het subsidieplafond.

LET OP! Vanaf 1 juli 2022 is het voor een intermediair enkel mogelijk om een MIT aanvraag
in te dienen via een Ketenmachtiging, papieren machtigingen zijn dan niet meer van
kracht. Zie ook Wet Digitale Overheid (WDO).
Meer informatie?
Op onze website www.zuid‐holland.nl/mit vindt u meer informatie over het MIT Zuid‐Holland en de
subsidieregeling.
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Deel 1 Gegevens van de aanvrager
Hieronder vult u de gegevens in van aanvrager.
1.1 Organisatie
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Rechtsvorm:

…………………………………………………………………………………………………………….

KvK‐nummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Vestigingsadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Algemeen e‐mailadres:
Website:

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bankrekening (IBAN): …………..…………….………………………………………………………………………………….

1.2 Contactpersoon
Naam:
………………………………………………………………………………

Dhr. / Mevr.

Functie:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

E‐mailadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Overige gegevens van de aanvrager
☐Ja

☐Nee

Bent u Btw‐plichtig voor de kosten binnen dit project?

☐Ja

☐Nee

Verkeert uw organisatie in financiële moeilijkheden?

☐Ja

☐Nee

Is dit de enige R&D‐aanvraag die u in 2022 indient als aanvrager
en/of als deelnemer?

☐Ja

☐Nee

Bent u een MKB‐onderneming volgens de definitie van de EU?
MKB toets

Zo nee, bij welke R&D‐aanvra(a)g(en) 2022 bent u nog meer betrokken
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van steun,
omdat deze uit eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig
en onverenigbaar met de interne markt is verklaard?

☐Ja

☐Nee

Wordt de subsidie aangewend voor een activiteit waarvoor reeds door
een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of
dat deel uitmaakt van een dergelijk project?

☐Ja

☐Nee

Deel 2 Gegevens van de MKB deelnemers
Hieronder vult u in het E‐formulier per MKB‐deelnemer aan het R&D‐samenwerkingsproject de
gegevens in.
2.1 Organisatie
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………….

Rechtsvorm:

…………………………………………………………………………………………………………….

KvK‐nummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Vestigingsadres:

…………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

Algemeen e‐mailadres: ………………………………………………………………………………………………………….
Website:

…………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Contactpersoon
Naam:
………………………………………………………………………………

Dhr. / Mevr.

Functie:

…………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………………………….

E‐mailadres:

…………………………………………………………………………………………………………….
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2.3 Overige gegevens van de MKB‐deelnemer
Is deze MKB‐deelnemer een MKB‐onderneming volgens de definitie
van de EU?

☐Ja

☐Nee

Is deze MKB‐deelnemer Btw‐plichtig voor de kosten binnen dit project?

☐Ja

☐Nee

Verkeert deze MKB‐deelnemer in financiële moeilijkheden?

☐Ja

☐Nee

Is dit de enige R&D‐aanvraag die u in 2022 indient als aanvrager
en/of als deelnemer?

☐Ja

☐Nee

Staat tegen deze MKB‐deelnemer een bevel uit tot terugvordering van steun,
omdat deze uit eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig
en onverenigbaar met de interne markt is verklaard?
☐Ja

☐Nee

Wordt de subsidie door deze MKB‐deelnemer aangewend voor een
activiteit waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de
Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt
van een dergelijk project?

☐Nee

MKB toets

Zo nee, bij welke R&D‐aanvra(a)g(en) 2022 bent u nog meer betrokken
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

☐Ja
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Deel 3 Gegevens van het project
3.1 Projectkenmerken
Projectnaam:

………..……………………………………………………………………………………………...............

Let op dat de projectnaam openbaar is.
Doelstelling (korte omschrijving): …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Startdatum projectactiviteiten: .…………………………………
Let op dat het project binnen zes maanden na de subsidieverlening start.
Einddatum projectactiviteiten: ..…………………………………
Houd bij het bepalen van de projectperiode rekening met de volgende zaken: Het project dient
uiterlijk 24 maanden na start van het project te zijn gerealiseerd. Op de einddatum van het
project moeten de projectactiviteiten zijn afgerond.
3.2 Projectsamenvatting
Geef een samenvatting (max. ½ A4) van het project ten behoeve van een voor eenieder
toegankelijke publicatie. LET OP: de openbare samenvatting is verplicht! Geen verwijzingen.
Vermeld in deze samenvatting enkel algemene en niet vertrouwelijke informatie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………………………....…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
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3.3 Projectgegevens
Geef aan in hoeverre uw project voldoet aan de onderstaande subsidievereisten, zoals
opgenomen in de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid‐Holland,
paragrafen 4 en 5.
Geef aan wat u aanvraagt:

Kies een item.

Is de penvoerder gevestigd in Zuid‐Holland?

☐Ja

☐Nee

Maakt de aanvrager, de uitvoerder van het project dan wel het
te ontwikkelen innovatief product, productieproces of dienst
onderdeel uit van, dan wel is het gericht op één van de Missies of Sleuteltechnologieën van
☐Ja
☐
de Kennis‐ en Innovatieagenda’s (KIA’s)?
Nee
Geef aan binnen welke Missie of Sleuteltechnologie van de KIA’s uw primair project past:
(1 keuze mogelijk)
Geef aan binnen welke Missie of Sleuteltechnologie van de KIA’s uw secundair project past:
(meerdere keuzes of geen mogelijk)

Benoem bij welke van de door Zuid‐Holland gekozen
Topsectoren uw project aansluit:
Maar 1 keuze mogelijk

Kies een item.

Betreft het een eenmalig project?

☐Ja

☐Nee

Betreft het project de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager?

☐Ja

☐Nee

Wordt meer dan 50% van de subsidiabele kosten van het project
gedragen door MKB‐ondernemers die zijn gevestigd in Zuid‐Holland?

☐Ja

☐Nee

Is het project gericht op industrieel onderzoek of experimentele
ontwikkeling of een combinatie hiervan?

☐Ja

☐Nee

Kruis aan wat van toepassing is. Het project draagt bij aan:
☐ vernieuwing van producten, processen of diensten,
☐ wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen
of diensten.
Kruis aan wat van toepassing is. Het project draagt bij aan het creëren van economische
waarde voor:
☐ de deelnemers in het samenwerkingsverband,
☐ de topsectoren,
☐ de Zuid‐Hollandse economie.
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3.3 Projectgegevens ‐ vervolg
Voldoet uw project aan de subsidievereisten, zoals opgenomen in de Subsidieregeling MKB
innovatiestimulering topsectoren Zuid‐Holland, paragrafen 4 en 5? Ja/nee
☐Ja

☐Nee

Kies een item.
Wordt er impact gerealiseerd op meerdere missiethema’s uit de Missies voor het
topsectoren‐ en innovatiebeleid?
☐Ja
☐Nee
Zo ja, met welke?
[ tekst invoeren]
Voldoet het project aan de vereisten uit artikel 25 van de algemene
groepsvrijstellingsverordening?

☐Ja

☐Nee

Heeft u het (concept) projectplan van dit project voor indiening
3.4 Projectkosten
De in aanmerking komende kosten van onderzoeks‐ en ontwikkelingsprojecten worden bij een
specifieke categorie onderzoek en ontwikkeling ingedeeld en betreffen:
a) personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij
zich met het onderzoeksproject bezighouden;
b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project.
Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project
worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van
het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in
aanmerking komende kosten beschouwd;
c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project.
Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de
looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als
in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de
commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length‐voorwaarden worden
gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten
voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal,
leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.
Let op:
‐ De hoogte van de subsidie bedraagt per R&D‐samenwerkingsproject klein ten hoogste
€ 200.000,00 en per R&D‐samenwerkingsproject groot meer dan € 200.000,00 en ten hoogste
€ 350.000,00.
‐ De hoogte van de subsidie bedraagt per MKB‐deelnemer aan het R&D‐samenwerkingsverband
ten minste € 25.000,00 en ten hoogste € 100.000,00 in geval van R&D‐samenwerkingsproject
klein.
‐ De hoogte van de subsidie bedraagt per MKB‐deelnemer aan het R&D‐samenwerkingsverband
ten minste € 25.000,00 en ten hoogste € 175.000,00 in geval van R&D‐samenwerkingsproject
groot.
‐ Het subsidiepercentage voor een R&D‐samenwerkingsproject bedraagt ten hoogste 35% van
de subsidiabele kosten.
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‐ Elke individuele deelnemer aan het R&D‐samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70%
van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D‐samenwerkingsproject voor
zijn rekening.

3.5 Projectkosten ‐vervolg
Projectkosten naar kostensoort (zie
voor toelichting hierboven)
a.
b.

Aanvrager

Deelnemer
1

Deelnemer
2

Deelnemer
..

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

personeelskosten
kosten van apparatuur en
uitrusting
c. kosten gebouwen en gronden
d. kosten contractonderzoek, kennis
en octrooien
e. bijkomende algemene kosten en
andere operationele uitgaven
Opbrengsten (‐/‐)

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

Totale subsidiabele kosten excl. btw*

€ .………

€ .………

€ .………

€ .………

€ …………

€ …………

€ …………

€ …………

€ .….…..

€ .….…..

€ .….……

€ .….…..

Niet subsidiabele projectkosten

Totale projectkosten exclusief btw
*

Indien de aanvrager de btw voor de projectkosten niet kan verrekenen: projectkosten inclusief btw opnemen en
belastingverklaring bijvoegen.

3.6 Uitgavenplanning
Planning van de subsidiabele kosten
2022

€ ……………

2023

€ ……………

2024

€ ……………

2025

€ ……………

Totaal

€ ……………

3.7 Financiering

*

Eigen bijdrage aanvrager(s)
Overige financiering (Privaat)**
Overige financiering (Publiek)**
Gevraagde subsidie aanvrager
Gevraagde subsidie deelnemer 1
Gevraagde subsidie deelnemer 2
Gevraagde subsidie deelnemer 3
Gevraagde subsidie deelnemer..

€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………

Totaal financiering

€ ………..

Indien van toepassing. Let op:
> Dit soort financieringsbijdragen moeten worden onderbouwd met een bewijs van toegezegde financiering.
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Deel 4 Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
 in te stemmen met het project
 kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de voorwaarden die betrekking
hebben op deze aanvraag;
 dit formulier namens alle bij deze subsidieaanvraag betrokken MKB‐deelnemers naar
waarheid te hebben ingevuld;
 bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
 akkoord dat indien uw project subsidie ontvangt, een samenvatting van uw project
openbaar toegankelijk zal worden gepubliceerd;
• akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan de Zuid‐Hollandse Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter;
• akkoord dat indien uw project geen subsidie ontvangt, een samenvatting van uw project
wordt doorgestuurd aan de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).
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Verplichte bijlagen
In onderstaand overzicht zijn de verplichte bijlagen opgenomen. Deze maken onderdeel uit
van uw subsidieaanvraag en dienen daarom samen met het aanvraagformulier te worden
ingediend. Zolang wij niet in het bezit zijn van de voorgeschreven bijlagen is de aanvraag
onvolledig en wordt deze niet door ons in behandeling genomen.
Projectplan (bijlage A)
1

☐

Het projectplan is conform het model projectplan en is maximaal 10 pagina’s (exclusief de
ingevulde overzichten ‘Kengetallen voor de financiële analyse’ van de aanvrager en de
deelnemer(s)... Het projectplan is altijd verplicht.

Kopie belastingverklaring
2

☐

Of een accountantsverklaring afgegeven door een RA of AA accountant
Voor iedere aanvrager of deelnemer die niet‐verrekenbare BTW als subsidiabele
projectkosten heeft opgenomen.

Kopie bewijs toegezegde financiering door organisaties buiten het project
3

☐ Alleen indien het project wordt medegefinancierd door organisaties die geen aanvrager of
deelnemer zijn.

4

Kopie volmacht
☐
Alleen indien de aanvraag wordt ingediend door intermediair.
☐
☐
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