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Onderwerp

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie

Zuid-Holland 

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Sinds maart 2015 is de Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland van

kracht. Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan Triple Helix partijen voor activiteiten die zijn

gericht op de versterking van de samenwerking tussen Triple Helix partijen binnen de topsectoren

en hun cross-overs. Deze samenwerking is essentieel voor het signaleren en verkennen van

mogelijkheden om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. De subsidie bedroeg

maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 300.000. De huidige regeling

wordt vervangen door de nieuwe regeling.

 

In april 2017 is er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Belangrijk advies was om de

beleidstheorie voor de subsidieregeling scherper te maken. Daarom is de beleidstheorie verder

versterkt en meer gericht op het ondersteunen van netwerken ten behoeve van innovatie. Een

ander belangrijk advies was om als provincie je langer te committeren aan een netwerk. Tenslotte

bleek het subsidiebedrag niet altijd voldoende te zijn om de kosten te dekken. Daarom kan in de

nieuwe regeling een aanvraag worden gedaan voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten

tot een maximum van € 500.000 voor een periode van maximaal 4 jaar. Het maximum van 50%

van de subsidiabele kosten komt voort uit de Europese staatssteunregels. Daarnaast was het

advies om scherper te kijken naar wat een netwerk gaat opleveren en of er voldoende binding is

met de werkelijkheid waarin bedrijven opereren. Deze aandachtspunten worden meegenomen bij

de tussentijdserapportage.

 

Subsidiabele activiteiten in de nieuwe regeling zijn (1 ) het aansturen van het innovatiecluster te

bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van

gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten, (2) de marketing van

het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de

zichtbaarheid te verhogen, en (3) het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de

organisatie van opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties ter ondersteuning van

kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking. 

 

De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland sluit aan bij het streven van

de Provincie Zuid-Holland om de transitie van de economie te ondersteunen en versnellen. De

regionale netwerken brengen partijen bij elkaar vanuit gedeelde ambities en opgaven om

innovatie te bevorderen. Gedeputeerde Staten willen deze innovatieve regionale netwerken

stimuleren en stellen daarom de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-

Holland open voor deze netwerken. 
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Uw staten wordt gevraagd:

- Het subsidieplafond 2018 voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie

Zuid-Holland vast te stellen op € 750.000 voor het jaar 2018.  

Inhoud

Maatschappelijke opgave

Belangrijke trends als verduurzaming en digitalisering zorgen ervoor dat bedrijven een transitie

naar een nieuwe economie moeten maken, waarin de snelheid van marktontwikkeling en

innovatie toeneemt. Bedrijven moeten continue blijven innoveren om te overleven. Dit zorgt voor

een grote uitdaging voor Zuid-Holland omdat de economie sterk leunt op sectoren die gebruik

maken van fossiele brand- en grondstoffen, en de economie nog te weinig gebruik maakt van het

potentieel voor innovatie. 

De transitie biedt ook kansen voor Zuid-Holland. Er is een grote diversiteit aan bedrijven

aanwezig en een groot aantal kennisinstellingen, die zich steeds meer inzetten op de toepassing

van kennis in nieuwe producten, processen en diensten. 

Om het innovatie potentieel beter te benutten, moeten bedrijven en kennisinstellingen sterke

netwerken vormen, waarin de mogelijkheden voor innovatie gesignaleerd en verkend kunnen

worden. Goede relaties zorgen ervoor dat er meer kennis en kunde worden uitgewisseld. 

 

De bedrijven die investeren in deze netwerken, plukken niet de volledige vruchten. Andere

bedrijven kunnen gratis meeliften op deze investeringen. Dit kan bedrijven weerhouden van

investeren in een netwerk. Daarnaast is het ook niet hun kerntaak. Er is dus sprake van

marktfalen. De behoefte aan ondersteuning blijkt deels wel uit het beroep dat sinds 2015 is

gedaan op de regeling (subsidieverlening aan 18 netwerken). 

 

Financiën en dekking

De uitgaven voor de nieuwe Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

kunnen worden gedekt vanuit de bestaande middelen 2018 en 2019 voor de huidige

Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren. Voor 2018 en 2019 is respectievelijk nog circa

€ 1 ,1 miljoen en € 1 ,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast resteert in de huidige reserve regionale

netwerken topsectoren circa € 0,4 miljoen. 

Voor de nieuwe regeling wordt nu een subsidieplafond 2018 voorgesteld van € 750.000, passend

binnen de bestaande middelen 2018. 

In de begroting 2019 zal het subsidieplafond  2019 aan Provinciale Staten worden voorgesteld,

mede op basis van de voortgang 2018, en passend binnen de huidige middelen. 

 

Juridische aspecten 

De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland is staatssteunproof

gemaakt. Dit betekent dat alle aanvragen die voldoen aan de eisen van de regeling binnen de

Algemene Groepsvrijstelling verordening (AGVV) vallen. Met de vaststelling van de nieuwe

subsidieregeling wordt de huidige subsidieregeling ingetrokken. 

De subsidieregeling wordt binnen 20 dagen na haar inwerkingtreding kennisgegeven bij de

Europese Commissie (voorwaarde AGVV).
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Formele bevoegdheid van Provinciale Staten 

Provinciale Staten hebben de formele bevoegdheid voor het vaststellen van het budget en

subsidieplafond. 

 

Proces

In april 2017 is er een evaluatie uitgevoerd over de Subsidieregeling regionale netwerken

topsectoren Zuid-Holland. Uit deze evaluatie zijn leerpunten gekomen die hebben geleid tot het

opstellen van een nieuwe regeling. Het belangrijkste advies was dat er een duidelijke

beleidstheorie aan de regeling ten grondslag moet liggen. Dit is verwerkt in de nieuwe regeling

door te richten op innovatieve netwerken. In de beoordelingsgesprekken zal er kritischer worden

gekeken naar wat een netwerk gaat opleveren, wat het voordeel voor bedrijven en

kennisinstellingen wordt, en of er voldoende binding is met de werkelijkheid waarin bedrijven

opereren. Daarnaast kunnen netwerken nu voor € 500.000 maximaal aanvragen (hiervoor

maximaal € 300.000) voor 4 jaar. Dit omdat in het verleden bleek dat het bedrag regelmatig net te

kort schoot. Er wordt getracht om regelmatiger contact te hebben met het netwerk om de

voortgang maar ook een eventuele rol van de provincie voor het netwerk te bespreken. 

 

Procedure 

Na vaststelling van het subsidieplafond en publicatie zullen de subsidieregeling en het

subsidieplafond in werking treden. Met behulp van diverse communicatiekanalen zal de regeling

onder de aandacht worden gebracht.   
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Ontwerp-Besluit

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 juni 2018, met het besluitnummer PZH-

2018-648746865;

 

Gelet op Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

 

Het subsidieplafond vast te stellen voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie

Zuid-Holland op € 750.000 voor het jaar 2018.  

 

Den Haag, 27 juni 2018 

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

 
griffier, voorzitter,
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Bijlagen:

- Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

Den Haag, 5 juni 2018 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 
secretaris,  voorzitter,
  

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


