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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-636773773 (DOS-2017-

0009138)

Contact

M.S. Hakkenberg van Gaasbeek

06 55449124

ms.hakkenbergvangaasbeek@pzh.nl

Onderwerp

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland deelplafonds en tijdvakken

Publiekssamenvatting

Innoverende MKB bedrijven binnen de topsectoren kunnen binnenkort weer een beroep doen op 

de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland. Voor een 

haalbaarheidsproject kan de aanvraag vanaf 17 april 2018 09:00 tot 6 september 2017 17:00 

worden ingediend en is het deelplafond € 3.840.000,-. Bij deze aanvragen wordt het ‘wie het eerst 

komt, die het eerst maalt’ principe toegepast. Voor een R&D Samenwerkingsproject kan de 

aanvraag vanaf 2 juli 2018 09:00 tot en met 6 september 2018 17:00 worden ingediend en is het 

deelplafond € 9.600.000,-. Dit jaar is het niet meer mogelijk om een innovatieadviesproject aan te 

vragen. Voor dit instrument was weinig belangstelling en het verschil met een 

haalbaarheidsproject is klein. Daarnaast kan er bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

(RVO) een Kennisvoucher voor mkb MIT worden aangevraagd  (max. € 3.750). Met die reden is 

besloten het budget enkel nog beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsprojecten. Als u meer 

informatie over de MIT wenst nodigen wij u uit om aan onze bijeenkomst op 20 maart 2018 deel 

te nemen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan binnenkort via de uitnodiging die u op onze 

website kunt vinden. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.pzh.nl/mitzh

Advies

1. De volgende deelplafonds voor 2018 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering

topsectoren Zuid-Holland vast te stellen:

a. € 3.840.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in 

paragraaf 3 van de subsidieregeling;

b. € 0,00 (nihil) voor het instrument innovatieadviesprojecten zoals opgenomen in paragraaf 2 van 

de subsidieregeling; 

c. € 9.600.000,- bedoeld voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en

groot als bedoeld in paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, waarbij maximaal 50%

van dit deelplafond verleend wordt aan R&D samenwerkingsprojecten groot als bedoeld

in paragraaf 5;
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2. Het tijdvak van 17 april 2018 09:00 tot en met 6 september 2018 17:00 voor indiening van

aanvragen voor het instrument haalbaarheidsprojecten in de subsidieregeling MKB 

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen;

3. Het tijdvak van 2 juli 2018 09:00 tot en met 6 september 2018 17:00 voor indiening van

aanvragen voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en groot in de

subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen;

4. De deelplafonds en de aanvraagtijdvakken voor subsidieregeling MKB innovatiestimulering 

topsectoren Zuid-Holland te publiceren in het Provinciaal Blad;

5. Het persbericht over de subsidieplafonds 2018 en de tijdvakken 2018 voor de subsidieregeling 

MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen;

6. De publiekssamenvatting over het besluit subsidieplafonds 2018 en de tijdvakken 2018 voor de 

subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen.

Besluit GS

vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de 

publiekssamenvatting aan te passen ten aanzien van het plafond van een aanvraag voor een 

innovatieadviesproject en om de inleiding van het persbericht aan te passen. Tevens een 

redactionele machtiging voor verschrijvingen van ondergeschikte aard.

Bijlagen

- persbericht
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1 Toelichting voor het College

In 2015 is de provincie samen met het Rijk gestart met de subsidieregeling MKB 

Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met deze regeling wil de provincie het innovatiepotentieel 

van Zuid-Holland beter benutten. Het valoriseren van kennis en versterken van het MKB uit de 

topsectoren zal zorgen voor vernieuwing en groei van de regionale economie in Zuid-Holland. 

Hierbij gaat het ook om cross-sectorale innovatie. Veel projecten kunnen bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselveiligheid, safety & security of het 

voorkomen van milieuschade. Provinciale Staten hebben op 31 januari 2018 het MIT 

subsidieplafond van € 13.440.000,- vastgesteld (PZH-2017-627159323). 

Met dit besluit wordt verzocht de deelplafonds en tijdvakken vast te stellen voor de instrumenten: 

haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. 

Bij een haalbaarheidsproject (met maximaal €25.000 subsidie en maximaal 40% subsidie van de 

projectkosten) gaat het om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van 

een voorgenomen innovatieproject. Bij R&D samenwerkingsprojecten (klein met maximaal 

€ 200.000 subsidie en groot met maximaal € 350.000 subsidie waarbij bij beide maximaal 35% 

van de projectkosten) gaat het om twee of meer MKB ondernemingen die samenwerken en 

gezamenlijk de lasten en het risico dragen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of 

experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Deze subsidieregeling geeft uitvoering aan  

de ambitie uit het coalitieakkoord om innovatie in het MKB te stimuleren.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 13.440.000,-

Programma : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Besluit deelplafonds (€ 3.840.000 en € 9.600.000) valt binnen door PS vastgestelde

subsidieplafond MIT ZH 2018 van € 13.440.000,- (31.01.2018 - PZH-2017-627159323).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt € 5.2 mln cofinanciering bij aan deze 

regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft bij e-mail van DG Leeftink 

bevestigd dat ze hun totale bijdrage ad. € 5.2 mln in vier termijnen via de decentralisatie-uitkering 

zal uitkeren; 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. 

De provinciale bijdrage is € 8,8 mln. Samen met de Rijksbijdrage van (€ 5,2 mln) derhalve € 14 

mln. 4% van het totale bedrag kan worden benut voor de uitvoeringskosten (= € 0,6 mln).

Daarmee komt het plafond op € 13,4 mln. In de begroting 2018 (pag. 103 en 104) is rekening 

gehouden met een totale provinciale bijdrage van € 9,5 mln. Gezien de bijdrage van het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat van € 5,2 mln is € 0,7 mln van deze reservering niet nodig. 

Bij VJN zal een voorstel worden gedaan ten aanzien van deze vrijval.

Juridisch kader

De deelplafonds en de tijdvakken worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Er wordt voor het 

instrument haalbaarheidsprojecten, subsidie verleend op volgorde van datum van binnenkomst 
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(Firts Come, First Serve). Voor de R&D samenwerkingsprojecten wordt na sluiting van het tijdvak 

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 Groepvrijstellingverordening (Agvv), waarbij aangetekend wordt

dat het instrument innovatieadviesprojecten onder de-minimus- gebracht wordt. Dit

wijzigingsbesluit zal indien nodig ook kennisgegeven worden aan de Europese Commissie.

2 Proces

31 januari 2018 hebben Provinciale Staten het subsidieplafond voor de MIT regeling vastgesteld.

De effecten van de subsidieverleningen zijn na een aantal jaren te meten. Subsidieregelingen

worden conform provinciaal beleid om de 4 jaar geëvalueerd en daarmee wordt deze regeling in

2019 door de provincie geëvalueerd.

3 Communicatiestrategie

Na dit besluit zal het persbericht worden verzonden. Op 20 maart 2018 is er een

(informatie)bijeenkomst op het provinciehuis. Daar worden de ondernemers geïnformeerd over de

Regeling, hoogte van de deelplafons, opening van de tijdvakken, zullen ondernemers hun

ervaringen met de MIT regeling delen en is er tijd om te netwerken. Verder kan men informatie 

ophalen bij de provincie, InnovationQuarter, de KvK en het octrooibureau.

PZH-2018-636773773 dd. 13-02-2018


