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Bijlagen

1

Op 31 januari 2018 heeft u het subsidieplafond voor de regeling MKB innovatiestimulering

topsectoren (MIT) Zuid-Holland vastgesteld. Vervolgens hebben wij op 13 februari 2018 de

deelplafonds, bijbehorende tijdvakken en (technische) wijzigingen van deze regeling vastgesteld.

 

Met deze in 2015 vastgestelde subsidieregeling voor MKB-ondernemingen (MIT Zuid-Holland) 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. Deze regeling is het instrument wat aansluit bij de ambitie uit

het coalitieakkoord om innovatie in het MKB te stimuleren. Deze regeling is ten aanzien van de

Research & Development (R&D) samenwerkingsprojecten (paragraaf 4 en 5) gewijzigd. 

 

Deze R&D projecten dienen conform de regeling (artikel 4.3 en artikel 5.3) een minimaal

kwaliteitsniveau van de te subsidiëren activiteiten te bereiken. Als subsidievereiste is opgenomen

dat aan de aanvragen tenminste 50 punten worden toegekend op basis van de tendercriteria uit

artikel 4.6 en artikel 5.6. Aanvragen die hier niet aan voldoen, komen hierdoor  niet voor subsidie

in aanmerking. In de praktijk is gebleken dat het artikel bij aanvragers van afgewezen aanvragen

veel weerstand en onbegrip oproept. Immers worden in een tenderprocedure alle aanvragen ten

opzichte van elkaar gewogen en het kan zo zijn dat alle ingediende projecten voldoende zijn

maar minder scoren omdat er nog betere projecten zijn ingediend. Door een ondergrens van 50

punten ziet de aanvrager het lager scoren dan 50 punten als een onvoldoende terwijl dat niet

altijd aan de orde is. Dit geeft een verkeerd beeld bij de aanvrager en daarom is dit

subsidievereiste in de praktijk onwenselijk. Deze ondergrens is in 2017 opgenomen in de regeling

om te voorkomen dat bij geen financiele overvraag er toch een mogelijkheid is om projecten af te

wijzen. Door de enorme overvraag is dit risico erg laag en weegt het ongemak van deze

ondergrens zwaarder. Daarom hebben wij de regeling op dit punt aangepast.

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlage:

- Wijzigingsregeling MIT artikel 4.3 en 5.3

 

 


