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INNOVATIEF MKB? MET MIT DOET U MEE! 
 

MIT-Programma Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) 2018 

 
Innovatie 

Samenwerking tussen bedrijfsleven (MKB), kennisinstellingen, overheden en burgers is de 
basis voor innovatiesucces en economische en maatschappelijke impact. Dit is ook van 
toepassing voor het MKB werkzaam binnen de Topsector Life Sciences & Health (LSH; 
branding name Health~Holland), op regionaal, nationaal en internationaal gebied. Daarnaast 
is gebleken dat een innovatieve MKB-er het gezondst is.  
 
Extra impulsen 

Het bedrijfslevenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 
tot doel bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen te laten werken aan innovatie. Het 
bedrijfslevenbeleid kent vanaf de start in 2012 negen topsectoren, waar de Topsector LSH er 
één van is. Daarnaast ondersteunt het beleid ook topsectoroverstijgende thema’s zoals ICT, 
Smart Industry en Biobased Economy. Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau 
is het uitvoerende orgaan van de Topsector LSH en kan een samenwerkingsproject financieel 
ondersteunen. Één van de middelen die de Topsector LSH tot haar beschikking heeft is de 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) regeling1. Deze MIT-regeling biedt mkb’ers de 
mogelijkheid om extra impuls voor innovatie aan te vragen. Voor de Topsector LSH moeten 
de aanvragen voor de MIT-regeling passen binnen de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 
2018-20212 en het bijbehorende Kennis- en Innovatiecontract 2018-20213.  
 
MIT-regeling instrumenten 
Verschillende MIT-regeling instrumenten (‘instrumentenkoffer’ en ‘innovatiemakelaar en 
netwerkactiviteiten’) en stimuleringsmaatregelen (communicatie, financiering, logistiek en 
organisatorisch) worden het jaar door ingezet om het MKB te helpen de LSH Kennis- en 
Innovatieagenda en het bijbehorende Kennis- en Innovatiecontract uit te voeren.  
 
Deze instrumenten en stimuleringsmaatregelen bieden het MKB mooie kansen4. Een 
belangrijk element van de instrumenten is samenwerking: door met één of meerdere 
mkb’ers R&D-samenwerkingsprojecten op te pakken, komt extra subsidie beschikbaar. 
Daarnaast zorgt een nieuwe samenwerking natuurlijk ook voor extra inspiratie voor de 
ontwikkeling en richting van het bedrijf. Naast instrumenten voor R&D-
samenwerkingsprojecten zijn er ook andere instrumenten beschikbaar.  
 

                                                        
1 Zie de vooraankondiging: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/vooraankondiging-openstellingsdata-mit-regeling-2018 
2 Zie: https://www.health-holland.com/public/downloads/kia-kic/knowledge-and-innovation-agenda-2018-2021.pdf 
3 Zie: https://www.health-holland.com/public/downloads/kia-kic/kennis-en-innovatiecontract-2018-2019.pdf 
4 Zie voorbeelden van succesvol gebruik van de MIT regelingen door MKB-ers: 
http://www.ipo.nl/files/8614/5407/4710/7050_RVO_MKB_Innoveert_4.pdf 
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Zo kunnen mkb’ers kennisvouchers aanvragen, die kunnen worden ingeruild voor advies en 
raadpleging van verscheidende relevante en vooral topdeskundige kennisinstellingen. Deze 
instrumenten kunnen de innovatieambities van deelnemende mkb’ers enorm versterken en 
versnellen. In 2018 opent RVO wederom de MIT-regeling voor mkb’ers. Voor de R&D-
samenwerkingsprojecten geldt dat alleen de beste projecten subsidie ontvangen. Alle 
overige MIT-instrumenten werken op volgorde van binnenkomst (ergo: wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt). 
 
Haalbaarheidsprojecten/Innovatieadviesprojecten 
 
Aanvragen 
Aanvragen van het MKB voor de instrumenten moeten passen binnen de ambities van de 
Topsector LSH zoals opgetekend in de voornoemde Kennis en Innovatieagenda 2018-2021 
en het bijbehorende Kennis- en Innovatiecontact 2018-2019. De Topsector LSH hanteert 
twee verschillende indelingsprincipes waarbinnen aangevraagde MIT-projecten moeten 
vallen, betreffende (1) objectives en (2) roadmaps. Daarnaast wordt er gekeken naar het 
type onderzoek, variërend van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of 
experimentele ontwikkeling. Deze indelingsprincipes zijn terug te vinden in de Kennis- en 
Innovatieagenda (pag. 12 en pag. 18)5. 
 
Regionaal versus nationaal 

In 2018, net als in 2016 en 2017, kent de MIT-regeling een regionaal en een nationaal deel. 
Ondernemers moeten eerst een beroep doen op de diverse MIT-instrumenten in hun eigen 
regio. Wanneer een aanvraag inhoudelijk niet past binnen de regionale innovatiestrategie of 
wanneer het MIT-instrument niet regionaal wordt aangeboden, dan kunnen zij een beroep 
doen op de landelijke MIT-instrumenten. De regionale MIT-instrumenten zijn: 
adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. De landelijke 
MIT-instrumenten zijn de kennisvouchers en de twee beschikbare TKI-instrumenten: 
innovatiemakelaar en netwerkactiviteiten. 
 
a. Health~Holland beoogt MKB-versterking te realiseren door onder meer uitvoer van 

netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten omsluiten masterclasses, workshops, 
conferenties of andere events met als doel kennisdeling en netwerkontwikkelingen 
tussen MKB-ondernemers te bevorderen. Slechts aan derden verschuldigde kosten met 
betrekking tot de netwerkactiviteiten zijn subsidiabel. Een partnership van 
Health~Holland met een door derden georganiseerd event vindt plaats op basis van 
transparante criteria en tegen marktconforme tarieven. 

 
b. Health~Holland beoogt MKB-versterking te realiseren door onder meer de inzet van 

innovatieadviesdiensten, geleverd aan een MKB-ondernemer door een 
innovatiemakelaar. Health~Holland selecteert innovatiemakelaars op basis van 
transparante en redelijke criteria tegen marktconforme tarieven. 
Onder innovatieadviesdiensten wordt verstaan: managementconsulting gericht op 
innovatie van producten, processen of diensten, het verlenen van technologische 
bijstand of diensten voor technologieoverdracht aan een MKB-onderneming. 
De innovatiemakelaar kan maximaal gedurende 3 jaar een MKB-ondernemer van deze 
dienstverlening gebruik laten maken. 

 
 
 
 

                                                        
5 Zie: https://www.health-holland.com/public/downloads/kia-kic/knowledge-and-innovation-agenda-2018-2021.pdf 
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EFRO 
De uitvoering van de EFRO6 programma's biedt een uitgelezen kans om de regionale 
samenwerking een extra impuls te geven. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen 
de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale 
concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. Het EFRO draagt in de periode 
2014-2020 bij aan vier prioriteiten: 

1. innovatie en onderzoek 
2. digitale agenda 
3. steun voor het MKB 
4. de koolstofarme economie 

Met name ten aanzien van de punten 1 en 3 sluiten de prioriteiten van de Topsector LSH 
naadloos aan bij de Europese ambities voor de versterking van de regio’s. 
 
Instrumenten 

 
I. Kern van de MIT-regeling vormt de instrumentenkoffer. Deze bestaat uit: 

A. Kennisvouchers (50%, max. € 3.750) 
Inwisselen bij publieke kennisinstelling voor eenvoudige kennisvraag 

B. Innovatie-adviesprojecten (50%, max. € 10.000) 
Externe (loon-)kosten voor advisering 

C. Haalbaarheidsprojecten (40%, max. € 25.000) 
Haalbaarheidsstudie, evt. in combinatie met beperkt industrieel/experimenteel 
onderzoek 

D. Kleine R&D-samenwerkingsprojecten (35%, € 50.000 - max. € 200.000,  
max. € 100.000 per deelnemer) 

E. Grote R&D-samenwerkingsprojecten (35%, € 200.000 – max. € 350.000,  
max. € 175.000 per deelnemer) 

 
II.  Voor het TKI komt voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaar activiteiten een 
extra bedrag van € 200.000 per Topsector beschikbaar. Voor de netwerkactiviteiten mag 
maximaal € 100.000 worden besteed. Deze middelen worden eventueel nog aangevuld met 
middelen vanuit de publiek-private samenwerking (PPS) toeslag (voorheen TKI toeslag).  
 
 

 
  

                                                        
6 Zie: http://www.europa-nu.nl/id/vga3f1usj7zg/europees_fonds_voor_regionale 
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Bijlage  
 
 

Stimuleringsmaatregelen: 
Communicatie: 

1. Herhaald aankondigen en publiceren van de MIT-regeling 2018 en de 
instrumentenkoffer en publicatie en verspreiding “MKB Innoveert” over de 
successen van de MIT-regeling, via: 

� Tweemaandelijkse nieuwsbrief van Health~Holland 
� Website van Health~Holland 
� Twitterkanaal van Health~Holland 
� LinkedIn groep voor het Life Sciences & Health netwerk 
� Video’s op het Youtubekanaal van Health~Holland 
� Communicatie via LifeSciences@Work: valorisatieprogramma van de 

Topsector LSH 
� Communicatie via Zorginnovatie.nl 

 
2. Verspreiden van berichten binnen het regionale LSH netwerk 

 
3. Vertegenwoordiging van de LSH sector en informatievoorziening over middelen op 

nationale en internationale events, waaronder: 
� Strategische publiek-private samenwerking (PPS) meetings: hele jaar door 
� Diverse Meet-ups (Biotech Partner Meetings, Medtech Partner meetings, 

Health-Holland Meet-ups, etc): hele jaar door 
� Innovation for Health: 1 februari 2018 
� ZonMw PPS-dag: 15 februari 2018 
� BIO-Europe Spring: 12-14 maart 2018 
� Health Valley Event: 15 maart 2018 
� Dutch Biotech Event: 29 juni 2018 
� BIO International Convention: juli 2018 
� World of Health Care: 27 september 2018 
� Innovation Expo: 4 oktober 2018 
� Medica: november 2018 
� Dutch Life Sciences Conference: 29 november 2018 
Kijk voor de meest recente evenementenlijst op de agenda van 
Health~Holland 
 

4. Organiseren van informatieve webinars voor het MKB in 2018 
Bezoek de Health~Holland webinar pagina voor reeds georganiseerde webinars in 
2016 en 2017 over financiering en internationalisering.  

 

Financiering: 
� Het inzetten van TKI middelen voor ondersteunende innovatiemakelaar en 

netwerkactiviteiten. 
 
Logistiek en organisatie: 

� Optimalisatie MKB-loket via partners HollandBio en TFHC 
� Actief oppakken regionale samenwerking ter bevordering van goed 

functionerende, ondernemersvriendelijke ecosystemen in de regio 
� Helpdeskfunctie voor vragen over de MIT regeling en indiening bij 

Health~Holland 
� Actief ondersteunen van financieringsmogelijkheden voor het MKB, zoals 

Innovatiekrediet, InvestNL, PharmInvest, etc. 


