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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-719023532 DOS-2017-
0009138

Onderwerp

MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) en het Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-

2018

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten worden

geïnformeerd over de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) en het

Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de informatieve brief van Gedeputeerde

Staten aan de Provinciale Staten over de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren

(MIT) en het Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Brief aan PS over MIT en het Doeltreffendheidsrapport MIT 2015-2018

2. Doeltreffendheidrapport MIT

3. Folder MIT projecten

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 januari 2020 



2/3

1 Toelichting voor het College

 

Het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) werken vanuit een gezamenlijke

instrumentenkoffer aan het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten in

de Topsectoren zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-

innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze

samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Deze regeling is het instrument dat

aansluit bij de ambitie uit het coalitieakkoord om de meest innovatieve regio van Nederland zijn,

waarbij we inzetten op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren en waarbij wordt

ingezet op diensten en producten die veel waarde toevoegen. Daarnaast stimuleren we

ontwikkeling en toepassing van innovaties in het MKB. Met de MIT-subsidieregeling wordt het

innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter benut en het valoriseren van kennis en versterken van

het MKB uit de topsectoren draagt zorg voor vernieuwing en groei van de regionale economie in

Zuid-Holland. Hierbij gaat het ook om cross-sectorale innovatie. Veel projecten dragen bij aan het

oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselveiligheid, safety & security of het

voorkomen van milieuschade. 

 

De MIT-subsidieregeling is in 2019 op doeltreffendheid geëvalueerd. De hoofdaanbeveling is het

continueren van de inzet van het beleidsinstrument subsidies via de MIT-regeling met tenminste

het huidige budget. Aangegeven is dat de MIT-regeling laagdrempelig is en deze blijkt in een

duidelijke behoefte te voorzien. Het hoofddoel van de MIT, het verhogen van het aantal haalbare

technische/economische innovaties in MKB in Zuid-Holland, wordt bereikt. Daarnaast is er

aangetoond dat meer dan 50% van de aanvragers hun innovatieproject niet doorzet zonder

ondersteuning vanuit de MIT-regeling. Dat de gemiddelde omzet van MKB-ers die subsidie

hebben ontvangen voor hun innovatieproject stijgt met 38% en dat gemiddelde R&D uitgaven van

de MKB-ers die subsidie hebben ontvangen voor hun innovatieproject stijgt met 55%. 

 

Zoals aangegeven in een eerder schrijven aan PS en in de begrotingsteksten stellen we PS op de

hoogte van de evaluatie van de doeltreffendheid van MIT-regeling als deze is uitgevoerd. Via de

informatieve brief krijgen PS informatie over de MIT-regeling en de doeltreffendheid van de

regeling. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 15 mln. 50% provincie Zuid-Holland en 50% ministerie van

                                                        Economische Zaken en Klimaat. Middelen zijn reeds 

                                                        gereserveerd in de bergroting 2020

Programma   : Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. Het ministerie van 

                                                        Economische Zaken en Klimaat heeft haar cofinaciering 

                                                        schriftelijk bevestigd.
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Juridisch kader

Er zijn geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

PS hebben bij VJN 2019 het subsidieplafond 2020 voor de MIT-regeling vastgesteld. In de

begroting en eerdere brieven van GS aan PS is een terugkoppeling over de evaluatie van de MIT-

regeling aan PS aangekondigd. 

 

3 Proces

-.

 

4 Participatie

 -

 

5 Communicatiestrategie

 

De resultaten van de evaluatie worden op een later moment kenbaar gemaakt. Dit wordt op

hetzelfde moment gedaan als er wordt gecommuniceerd over de verlenen MIT subsidies eind

2019. Het communicatiemoment ligt halverwege januari. 

 


