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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-650510913 (DOS-2017-
0009138)

Onderwerp

Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland
 

Advies

1 . Het wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast

    te stellen;

2. De GS-brief waarmee het wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering

    topsectoren Zuid-Holland ter kennis name aan Provinciale Staten wordt aangeboden vast te

    stellen;

3. Het wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

    te publiceren in het Provinciaal Blad;

4. De publiekssamenvatting over het wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering

    topsectoren (MIT) Zuid-Holland vast te stellen.
 
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen

- Wijzigingsregeling MIT artikel 4.3 en 5.3 d.d.22.05.2018.docx

- GS brief Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) 

  Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 juni 2018 1 juli 2018
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1 Toelichting voor het College

 

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. Voorgesteld wordt om een wijziging in

de regeling aan te brengen ten aanzien van de R&D samenwerkingsprojecten. Dit zijn subsidies

van maximaal € 200.000 subsidie (R&D klein) en van maximaal € 350.000 subsidie (R&D groot)

waarbij bij beide maximaal 35% van de projectkosten voor subsidie in aanmerking komt en het

gaat 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 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 een

mogelijkheid is om projecten af te wijzen. Echter is door de enorme overvraag dit risico erg laag

en weegt het ongemak van deze ondergrens zwaarder. Daarom wordt voorgesteld de regeling op

dit punt aan te passen en geen ondergrens van 50 punten meer te hanteren. 

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiele wijzigingen. Het subsidieplafond 2018 is al vastgesteld en de

desbetreffende budgetten zijn verwerkt in de begroting.

 

Juridisch kader

Het voorliggende wijzigingsbesluit treedt in werking nadat u het wijzigingsbesluit en de

deelplafonds heeft vastgesteld en wanneer de deelplafonds en de tijdvakken zijn gepubliceerd in

het Provinciaal Blad. 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 2018 voor de MIT regeling

vastgesteld. Op 13 februari 2018 hebben Gedeputeerde Staten de deelplafonds voor de
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haalbaarheidsprojecten en voor de R&D samenwerkingsprojecten vastgesteld. 

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

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

2019 door de provincie geëvalueerd.

 

3 Communicatiestrategie

 

Over de subsidieplafonds en de tijdvakken van de MIT 2018 is reeds gecommuniceerd. Dit besluit

betreft een wijziging in de uitvoering, hier zal verder niet over worden gecommuniceerd maar

worden toegepast. 

 


