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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-706732007 DOS-2017-
0009138

Onderwerp

Benoeming lid deskundigencommissie R en D samenwerkingsproject MKB Innovatiestimulering

Topsectoren

 
Advies

1 . Te benoemen mevrouw                voor de duur van 1 jaar tot lid van de

deskundigencommissie Research & Development (R&D) MKB Innovatiestimulering

Topsectoren (MIT) Zuid-Holland;

2. Vast te stellen de brief waarmee mevrouw                van haar benoeming in kennis

wordt gesteld.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief - Benoeming lid deskundigencommissie R en D samenwerkingsproject MKB

Innovatiestimulering Topsectoren

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 september 2019 -
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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, duurzame energie,

robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg. Deze regeling kent 2 soorten instrumenten,

haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten. In totaal is er voor 2019 € 14 mln

beschikbaar voor deze regeling. Dit is inclusief 4% uitvoeringskosten.

 

In de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is opgenomen dat de

beoordeling van het instrument Research en Development (R&D) samenwerkingsprojecten door

een onafhankelijke externe deskundigencommissie gedaan dient te worden. Gedeputeerde

Staten hebben op 30 augustus 2016 deze deskundigencommissie ingesteld en het reglement

voor deze deskundigencommissie 2016 vastgesteld. Op 3 september 2019 is de laatste versie

van het regelement vastgesteld.  

 

Met dit besluit wordt mevrouw                benoemd tot lid van de deskundigencommissie R&D

MIT Z-H. Zij vervangt het lid wat ivm andere werkzaamheden zijn deelname heeft opgezegd.

Mevrouw                is directeur bij het internationale advies- en ingenieursbureau

Witteveen+Bos. Zij heeft een ruime ervaring op het gebied van water, infrastructuur, milieu en

bouw. Daarnaast is ze lid van het Topteam van de Topsector Water en heeft ze als bestuurslid

domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van NWO (Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek) ervaring met het beoordelen van onderzoeksprojecten. Al deze

expertises zijn een waardevolle aanvulling op de samenstelling van de deskundigencommissie

R&D MIT Z-H.

 

Financieel en fiscaal kader

Programma 3                  Aantrekkelijk en concurrerend Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en 

                                         innovatieve economie

Financiële risico’s:          Geen. Van het totale MIT bedrag € 14 mln (50% financiering van het

                                        Ministerie van EZK mag 4% (€ 560.000,-) voor uitvoeringskosten

                                        worden ingezet. Conform het regelement Deskundigencommissie R&D

                                        MIT Z-H vindt betaling voor de geleverde diensten plaats. De 

                                        vergoeding voor dit lid is ongeveer € 3.000,- per jaar, € 75,- per

                                        subsidieaanvraag en € 400,- per vergadering. Afhankelijk van

                                        het aantal subsidieaanvragen die worden ontvangen. 

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties omdat er wordt gehandeld van uit bestaand beleid en

regelgeving, Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

De subsidieregeling MIT is in 2016 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en jaarlijks vindt er een

update van de regeling plaats. Jaarlijks stellen Provinciale Staten het subsidieplafond vast en

stellen Gedeputeerde Staten de deelplafonds en tijdvakken voor zowel de

Haalbaarheidsprojecten als de R&D samenwerkingsprojecten vast. 

 

3 Proces

 

Bij besluit op 30 augustus 2016 is het reglement deskundigencommissie R&D MKB

Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland 2016 vastgesteld, zijn de leden van de commissie

benoemd.  Op 3 september 2019 is een nieuwe versie het reglement van de

deskundigencommissie R&D MIT Z-H 2019 vastgesteld door GS en gepubliceerd in het

provinciaal blad. Met dit besluit wordt er een nieuw lid benoemd en zij wordt per brief in kennis

gesteld van deze benoeming.

 

4 Participatie

 

Het benoemen van een nieuw lid voor deze commissie betreft geen traject waar we met partners

buiten het provinciehuis te maken hebben. 

 

5 Communicatiestrategie

 n.v.t.

 


