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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-627164558 (DOS-2017-

0009138)

Contact

M.S. Hakkenberg van Gaasbeek

06 55 44 91 24

ms.hakkenbergvangaasbeek@pzh.nl

Onderwerp

Subsidieplafond 2018 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland 2018

Publiekssamenvatting

Het subsidieplafond voor de regeling MKB Innovatiestimulering Zuid-Holland kan worden benut 

door innovatieve MKB-ers voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten en voor R&D 

samenwerkingsprojecten. Voor 2018 stelt de provincie samen met het ministerie van 

Economische Zaken in totaal bijna veertien miljoen euro beschikbaar (€ 13.440.000). Dat is bijna 

een miljoen euro meer dan in 2017 beschikbaar was voor de MKB Innovatiestimulering. 

Gedeputeerde Staten zullen voor 15 maart 2018 een deelplafond voor innovatieadvies- en 

haalbaarheidsprojecten en een deelplafond voor R&D samenwerkingsprojecten vaststellen. Op 

dat moment zullen ook de tijdvakken waarin de subsidie kan worden aangevraagd worden 

vastgesteld. Als u meer informatie wenst over deze subsidieregeling kunt u deze vinden op onze 

website: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/mkb-innovatie/

Advies

1. Statenvoorstel vast te stellen waarin Provinciale Staten worden voorgesteld een 

subsidieplafond van € 13.440.000 voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren Zuid-Holland voor 2018 onder voorbehoud van minimaal € 5.200.000 co-financiering 

van het Ministerie van Economische Zaken vast te stellen;

2. Te bepalen dat ten behoeve van de uitvoering van deze subsidieregeling de te ontvangen 

Rijksbijdrage van minimaal € 5.200.000,- indien nodig maximaal 60% voorgefinancierd wordt ten 

laste van Programma 3, Economie tot de provincie Zuid-Holland deze middelen van het ministerie 

van Economische Zaken ontvangt via een decentralisatie uitkering in het provinciefonds;

3. Te bepalen dat het subsidieplafond voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren Zuid-Holland in het Provinciaal Blad wordt gepubliceerd nadat Gedeputeerde Staten 

de deelplafonds hebben vastgesteld.  

4. De publiekssamenvatting bij het voorstel ‘Subsidieplafond 2018 MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren Zuid-Holland 2018’ vast te stellen. 

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar M.S. Hakkenberg van Gaasbeek Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Weekers, J.J.F. digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, A.W.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 december 2017
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Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
Statenvoorstel - Subsidieplafond 2018 MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland -
DOS-2017-0009138
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel 

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag exclusief BTW : € 14.000.000,-

Programma : Programma 3 - Economie

Financiële risico’s : onder voorbehoud van co-financiering van het ministerie van

                                                        Economische Zaken 

In totaal is er voor de MIT 2018 € 14 mln begroot. 4% is voor de uitvoeringskosten van 

€ 560.000,-. Het restant van € 13.440.000,- is voor het subsidieplafond 2018. De provincie heeft 

in haar begroting 2018 een bedrag van € 9,5 mln gereserveerd voor deze regeling. Het ministerie 

van Economische Zaken zal voor tenminste €  5,2 mln en maximaal € 7 mln bijdragen aan deze 

regeling. In de loop van januari wordt de formele bevestiging van de bijdrage 2018 van het 

ministerie van Economische Zaken verwacht. De bijdrage in 2017 van het ministerie van 

Economische Zaken was 6,4 mln. In het regeerakkoord staat; ‘Het MKB verdient een krachtiger 

rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de 

innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid’. De eerdere bijdragen en het regeerakkoord 

geven vertrouwen in de bijdrage 2018. Des te groter de bijdrage van het ministerie van 

Economische Zaken des te minder zal de provinciale bijdrage zijn. Met deze reden wordt 

Provinciale Staten voorgesteld het subsidieplafond onder voorbehoud van financiering van het 

Ministerie van Economische Zaken vast te stellen.

Het ministerie van Economische Zaken zal haar bijdragen in drie termijnen uitkeren via de 

decentralisatie-uitkering; dit zal plaatsvinden in het ritme van 40% in 2018, 30% in 2019 en 30% 

in 2020. Als het kasritme van de verleende subsidies niet overeenkomt met de decentralisatie-

uitkering zal de provincie van uit programma 3 maximaal 60% voorfinancieren. 

Juridisch kader:

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland is reeds in werking.

Gezien het grote aantal mandaatbesluiten (BA05) die aan de orde zijn voor deze MIT regeling zal 

ism FJZ worden bezien hoe het ambtelijk afdoen van deze besluiten mogelijk is.

2 Proces

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s 

(provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale 

innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Op 11 december 2014 is door deze partijen de samenwerkingsagenda MKB innovatie 

ondersteuning ondertekend. De regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT 

Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerkingsagenda. MKB-ondernemers in de 

topsectoren van Zuid-Holland (behalve uit de topsector creatieve industrie) kunnen subsidie 

aanvragen bij de provincie Zuid-Holland voor de  MKB-instrumenten: innovatieadviesprojecten, 

haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. 
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3 Communicatiestrategie

Bij de openstelling van de regeling wordt er aandacht gevraagd met een bericht in het netwerk 

van ondernemers, alsmede op de website van de provincie en in de Nieuwsbrief Zicht op Zuid-

Holland. Er zal in maart een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor ondernemers over 

de openstelling. Daar zullen ook bedrijven presenteren wat zij met de eerder ontvangen 

innovatiemiddelen hebben gedaan. Zo worden de MKB-bedrijven ambassadeur van de regeling 

en wordt concreet zichtbaar hoe de subsidie bijdraagt aan een innovatief MKB in Zuid-Holland. Bij 

het toekennen van de subsidietranches zal opnieuw met een persbericht aandacht worden 

besteed aan de bedrijven die subsidie hebben ontvangen, met een uitgebreide projectenlijst en de 

plaats waar de bedrijven gevestigd zijn.
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