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Projectaanvraag 
 

1. Hoe kan ik mijn aanvraag indienen? 

Aanvragen kunnen via het e-formulier van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Deze 

is te vinden op www.pzh.nl/mitzh. Let op! eHerkenning (niveau 2+) is nodig om een aanvraag 

in te kunnen dienen. Beschik je nog niet over eHerkenning? Vraag het dan hier aan: 

https://www.eherkenning.nl/.Voor meer informatie en uitleg kijkt u hier. 

 

2. Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen? 

• De subsidieaanvragen voor MIT Haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 

medio april, houd hiervoor de website in de gaten. Let op! Het haalbaarheidsinstrument 

werkt op basis van het ‘first come, first serve’ principe. Ervaring leert dat het budget de 

eerste dag volledig is uitgeput, dus wees op tijd met indienen! 

• De subsidieaanvragen voor MIT R&D-Samenwerkingsprojecten Klein en Groot zijn open vanaf 

medio juni tot en met begin september. Houd ook hiervoor de website in de gaten. 

 

3. Kan ik meerdere aanvragen indienen? 

Per kalenderjaar kan aan zowel penvoerder als de MKB-partners een subsidieaanvraag 

worden verstrekt voor één klein instrument en één groot instrument (een R&D-

Samenwerking Klein óf Groot). Naast een klein en een groot instrument kan per kalenderjaar 

ook nog een kennisvoucher verstrekt worden (aanvraag via RVO). 

 

4. Op welke wijze wordt de subsidie verdeeld? 

• Voor het instrument Haalbaarheidsproject geldt dat de subsidie wordt verdeeld op volgorde 

van datum van ontvangst (first come, first serve). De dag waarop de subsidieaanvraag 

volledig is, geldt hierbij als datum van ontvangst. NB. ervaring leert dat het subsidieplafond 

op de dag van openstelling wordt overschreden, rangschikking van de op die dag 

binnengekomen volledige subsidieaanvragen vindt plaats door middel van loting. 

• Voor de instrumenten R&D-Samenwerkingsprojecten Klein en Groot geldt dat voor beide 

projecten gebruik wordt gemaakt van het tendermechanisme (één tender voor zowel Klein 

als Groot). Alle aanvragen die binnen de tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en die 

voldoen aan de vereisten beschreven in de regeling, worden kwalitatief beoordeeld door een 

externe, onafhankelijke adviescommissie.  
  

http://www.pzh.nl/mitzh
https://www.eherkenning.nl/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/vraagt-subsidie/
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5. Hoe wordt mijn aanvraag MIT-R&D Samenwerking beoordeeld? 

Een externe onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen op de criteria van de 

regeling. Na afronding van de beoordeling worden de beschikbare middelen verdeeld in 

volgorde van de rangschikking.  

 

6. Hoe ziet het proces na indiening eruit? 

• Voor het instrument Haalbaarheidsproject worden ingediende aanvragen door de provincie 

Zuid-Holland eerst gecontroleerd op volledigheid. Vervolgens worden de aanvragen ter 

advisering voorgelegd aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, voor 

afgifte van een positief dan wel negatief advies. Tegelijkertijd met het proces van afgifte van 

het IQ-advies, verloopt de financieel-technische toetsing op de vereisten door de provincie 

Zuid-Holland. Binnen 12 weken na indiening van de aanvraag ontvangt u een besluit op uw 

aanvraag. 

• Voor de instrumenten R&D-Samenwerkingsprojecten Klein en Groot geldt eveneens dat 

wordt gestart met controle op volledigheid. Na sluiting van de tenderperiode kunnen 

ontbrekende documenten niet meer worden aangevuld. Alle aanvragen die binnen de 

tenderperiode volledig en juist zijn ingediend en voldoen aan de regeling-technische 

vereisten, worden kwalitatief beoordeeld door een externe, onafhankelijke adviescommissie 

(deskundigencommissie). De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen op de criteria 

van de regeling. Na afronding van de financieel-technische beschouwingen door de provincie 

Zuid-Holland worden de beschikbare middelen verdeeld in de volgorde van rangschikking. 

NB. maximaal 50% van het deelplafond voor de instrumenten R&D-Samenwerkingsprojecten 

Klein en Groot kan verleend worden aan R&D-Samenwerkingsprojecten Groot. Voor de 

instrumenten R&D-Samenwerking Klein en Groot staat een beslistermijn van 13 weken na 

afloop van de tenderperiode. 
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7. Wat is de status van mijn aanvraag? 

U ontvangt na het indienen van de aanvraag per post een ontvangstbevestiging. Voor het 

instrument Haalbaarheidsproject ontvangt u binnen 12 weken na indiening van de aanvraag 

een besluit op uw aanvraag. Voor de instrumenten R&D-Samenwerkingsprojecten Klein en 

Groot staat een beslistermijn van 13 weken na afloop van de tenderperiode. Meer informatie 

over de afhandeling van uw aanvraag vindt u bij vraag 7. 

 

8. Hoe leg ik uit dat mijn aanvraag aansluit bij de Regionale Innovatie Strategie? 

In de subsidieregeling in artikel 1.2 onder lid a staat onder meer dat subsidie slechts kan 

worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen het vigerende, toepasselijke provinciaal 

beleid. Onder het vigerende, toepasselijke provinciaal beleid wordt verstaan: 

-  het Programma Zuid-Hollandse Economie 2019-2022 [Link](download een pdf) 

-  de slimme specialisatiestrategie (RIS3) West Nederland [Link] 

 

In paragraaf 4.2 van het Programma Zuid-Hollandse Economie wordt beschreven dat de 

provincie Zuid-Holland met haar partners kiest voor het versterken van topsectoren en in 

overleg met het Rijk gezamenlijk tot een topsectorenaanpak zal komen. De subsidieregeling 

MIT Zuid-Holland is daarvan een resultaat. De provincie Zuid-Holland ondersteunt het 

volledige topsectoren beleid. Voorts dienen de activiteiten in het project en de 

resultaten/effecten van het project ten goede te komen aan de economie van de provincie 

Zuid-Holland, de hoofddoelstelling van de slimme specialisatiestrategie (RIS3) West-

Nederland is: het verbeteren van de economische concurrentiekracht van West-Nederland 

door verhoging van de investeringen in R&D en bevordering van innovatie. Centraal in RIS3 

staat innovatie, met daarbij specifiek benoemd kennisvalorisatie en cross-sectoraliteit. 

 

U dient dus in uw project toe te lichten: 

- hoe het project aansluit bij de voor Zuid-Holland prioritaire topsectoren. NB. ook moet u in 

het projectplan toelichten hoe het project past binnen het innovatiethema van de door u 

aangegeven topsector; 

- in hoeverre de activiteiten en resultaten ten goede komen aan de economie van provincie 

Zuid-Holland; 

- de mate van innovatie van en de (potentiele) economische waardecreatie (valorisatie) door 

het project. 

NB. alleen in het geval van een aanvraag voor een R&D-Samenwerkingsproject dient u ook 

toe te lichten in hoeverre sprake is van niet conventionele sectoroverstijgende combinaties. 

 

9. Wat wordt er in het aanvraagformulier bedoeld met ‘’Betreft het een eenmalig project’’? 

Het gaat erom dat het geen reguliere bedrijfsactiviteiten betreft en dat het project binnen 

een jaar na start van het project afgerond kan worden. Het is mogelijk dat een R&D-

Samenwerkingsproject een beoogd vervolg is. 

 

  

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/22480/programmazuid-hollandseeconomie2019-2022.pdf
https://www.kansenvoorwest2.nl/files/ris-west-nl-post-2020-versie-vi-van-30-09-2019-voor-online-consultatie-def.pdf
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Wijzigingen en (tussentijds) verantwoorden 
 

10. Is er verantwoording nodig? 

Ja. Voor het instrument MIT-haalbaarheid is alleen een aanvraag tot subsidievaststelling 

nodig. Dit is een eindrapportage en bestaat uit een inhoudelijk (activiteiten) verslag en een 

financieel verslag. Hieruit moet blijken dat: 

- de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht; 

- aan de aan de subsidie verbonden verplichting zijn voldaan. 

 

Een aanvraag tot subsidievaststelling is vormvrij, er is dus geen format voor. In de 

beschikking wordt vermeld welke verantwoording nodig is en welke termijnen daarbij horen. 

 

Voor de instrumenten MIT R&D-Samenwerking Klein en Groot is eveneens een aanvraag tot 

subsidievaststelling nodig. Deze bestaat ook uit een inhoudelijk en een financieel verslag. 

Ook deze is vormvrij. Wanneer de subsidie per afzonderlijke deelnemer boven de € 125.000 

komt (alleen mogelijk bij R&D Groot) is naast de vaststelling een controleverklaring van een 

accountant nodig. 

 

Een MIT-subsidie wordt vastgesteld op het verleende bedrag als de prestaties waarvoor de 

subsidie is verleend zijn uitgevoerd en de subsidieontvanger heeft voldaan aan alle 

verplichtingen. Als een gedeelte van de activiteiten zijn uitgevoerd kan de subsidie lager 

vastgesteld worden. 

 

Voor MIT R&D-Samenwerking (Klein en Groot) geldt dat er ook een tussentijdse rapportage 

gestuurd moet worden. Als u voor een langere periode (meer dan 1 jaar) subsidie ontvangt, 

dient u zich tussentijds te verantwoorden over de voortgang. Wanneer u de 

tussenrapportage niet tijdig in kunt sturen en u dit niet aan ons meldt, kan dit consequenties 

hebben voor de uiteindelijke hoogte van de subsidie. 

 

U beschrijft in de tussenrapportage de voortgang van uw project. U geeft hierbij aan in 

hoeverre de uitvoering van uw project volgens planning en conform het projectplan verloopt, 

zowel inhoudelijk als financieel. Voortgangsrapportages zijn vormvrij. De deadline voor de 

tussentijdse rapportage wordt vermeld op de beschikking. 

 

Meer informatie over verantwoording is te vinden op https://www.zuid-

holland.nl/loket/subsidies/.  

 

11. Ik heb een wijziging, hoe meld ik dit? 

Informatie over wijzigingen en het melden hiervan vindt u hier. 

  

https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/meldingsplicht/
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Overige vragen 
 

12. Is de-minimis van toepassing? 

Voor de instrumenten in deze regeling is geen de-minimisverklaring nodig, maar de 

Algemene groepsvrijstellingsverordening (Agvv) is wel van toepassing. 

 

13. Vanaf wanneer mag je projectkosten maken? 

Dit mag vanaf de datum van indiening, maar als de subsidie niet wordt toegekend zijn de 

kosten wel volledig voor eigen rekening van de aanvrager. 

 

14. Hoe wordt omgegaan met de WBSO? 

In de begroting hoeft geen rekening te worden gehouden met WBSO (Wet Bevordering 

Speur- en Ontwikkelingswerk). WBSO is geen subsidieregeling maar een fiscale maatregel. 

Voor projectactiviteiten kan WBSO aangevraagd worden, alleen de volgorde van aanvragen is 

van belang. Omdat een MIT-project nieuw moet zijn (men mag dus nog niet begonnen zijn 

met de activiteiten voordat men een aanvraag heeft gedaan) is het niet mogelijk om voor 

een (reeds lopend) WBSO-project MIT subsidie aan te vragen. Wel kan voor een project waar 

men MIT-subsidie heeft gekregen ook WBSO worden aangevraagd. 

 

15. Welke definitie van een MKB bedrijf wordt er gehanteerd? 

U kunt op internet zelf bepalen of uw bedrijf aan de MKB-criteria voldoet. De MKB-toets 

vindt u hier. 

 

16. Kan een grootbedrijf of kennisinstelling onderdeel uitmaken van het 

samenwerkingsverband dat aanvraagt voor de instrumenten R&D-Samenwerking Klein of 

Groot? 

Alleen MKB-ondernemingen uit de voor Zuid-Holland prioritaire topsectoren kunnen in 

aanmerking komen voor subsidie. Een R&D-Samenwerkingsaanvraag dient uit ten minste 2 

MKB-ondernemingen te bestaan. Een grootbedrijf of kennisinstelling mag een onderdeel zijn 

van het samenwerkingsverband, zij kunnen echter geen aanspraak maken op subsidie. 

 

17. Kunnen andere partijen dan MKB ook gebruik maken van deze subsidie? 

Nee, dat is niet mogelijk, enkel een MKB-er uit de voor Zuid-Holland prioritaire topsectoren 

kan een aanvraag indienen. 

 

18. In geval van aanvragen van een R&D-Samenwerkingsproject Klein of Groot, is de aanvrager 

(=de penvoerder) volledig aansprakelijk voor het samenwerkingsproject? 

De penvoerder is financieel en inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het project. De 

aanvrager is ook het enige aanspreekpunt voor Provincie Zuid-Holland. Dit geldt zowel voor 

inhoudelijke als voor financiële zaken, zoals het wel/niet uitbetalen van subsidie. Het 

terugvorderen van betalingen verloopt ook via de penvoerder. Het is te adviseren om 

wederzijdse rechten en plichten vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dit is 

echter niet vereist vanuit de subsidieverstrekker. 
  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets
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19. Hoe wordt bij een R&D-samenwerkingsproject omgegaan met één of meerdere MKB-

deelnemers van buiten Zuid-Holland? 

Artikel 4.1 (voor klein) en artikel 5.1 (voor groot) van de subsidieregeling vereist dat meer 

dan 50% van de subsidiabele kosten van het project worden gedragen door MKB-deelnemers 

aan het samenwerkingsverband die zijn gevestigd in Zuid-Holland. Op het voldoen aan deze 

eisen zal worden getoetst.  

 

20. Wat is het uurtarief/berekening uurtarief? 

Artikel 1.7 van de subsidieregeling vereist dat voor de aanvraag van de subsidie een uurtarief 

van €60,- gehanteerd wordt.  

 

21. Hoe zit het met kosten van een patentaanvraag? 

Kosten voor een patentaanvraag zijn niet subsidiabel. Houd er wel rekening mee dat het 

onderwerp van het project openbaar gemaakt moet worden. Details mogen uiteraard 

geheim blijven. 

 

22. Mag ik ook geld lenen bij een bank om te zorgen voor cofinanciering? 

U mag ook geld lenen bij een bank om te zorgen voor cofinanciering voor het MIT project. 

Aandachtspunt is echter wel, dat de kosten van de lening (bijvoorbeeld rente) niet 

subsidiabel zijn. 

 

23. Het komt soms voor dat een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen. Dit 

wordt ook wel cumulatie of samenloop genoemd. Kan dit met de MIT subsidie? 

Nee, bij de MIT kan dit niet. Van cumulatie van subsidies (‘stapelen’) is sprake wanneer 

meerdere subsidies worden verstrekt voor het zelfde project. In de subsidieregeling MIT 

staat in artikel 1.4 Weigeringsgronden: in aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv 

wordt subsidie geweigerd indien de onderneming de subsidie wil aanwenden voor een 

activiteit waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is 

verstrekt of dat deel uitmaakt van een dergelijk project. 

 

24. Mag een B.V. in oprichting een aanvraag indienen? 

Wij staan een B.V. in oprichting toe in de aanvraag. Wij stellen wel als eis dat de entiteit 

juridisch opgericht moet zijn op het moment dat een besluit tot subsidieverlening wordt 

aangenomen. In het aanvraagformulier is wel het KvK-nummer vereist. Wij adviseren 

aanvragers dan 12345678 te kiezen en ons later op de hoogte te stellen van het 

daadwerkelijke KvK-nummer. 
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Aandachtspunten schrijven projectaanvraag R&D 
Vanuit de deskundigencommissie hebben wij een aantal punten ontvangen waar aanvragers met 

regelmaat tekortschieten in de volledigheid en duidelijkheid van hun aanvraag. Het ontbreken van 

informatie kan leiden tot een lagere score. Door het tendermechanisme kan dit marginale 

puntenverschil het onderscheid maken tussen wél of geen subsidie voor uw project. 

 

De onderstaande aandachtspunten zijn gerangschikt op basis van de volgorde zoals zij in de 

projectaanvraag aan bod komen. Aandachtspunten van belang voor het gehele projectplan: 

- Het gebruik van beeldmateriaal is nuttig om zaken te verhelderen 

- De businesskant van het project wordt niet voldoende toegelicht. Zoek de balans tussen 

wetenschappelijk onderzoek en businessplan 

 

1. Achtergrond 

- Zorg dat de connectie met de behoefte duidelijk naar voren komt 

- Wie zijn de potentiele afnemers? Welke contacten zijn er met welke eindgebruikers? 

- Is er een launching customer? Zo ja, voeg dan een Letter of Interest toe in de bijlagen 

 

2. Technische vernieuwing 

- R&D component is niet aanwezig 

- Niet alle aanvragen geven aan wat er al bestaat en wat de aanvraag maakt dat er nieuw 

aan is. Welk onderzoek is er geweest en wat vullen ze aan? 

- Het is niet duidelijk wat er precies ontwikkeld wordt. Gebruik als hulpvraag om dit te 

beantwoorden: Welk deel van de ontwikkeling is octrooieerbaar? 

- Het product of de dienst bestaat en dat wordt niet in de aanvraag genoemd. Wat is de 

wezenlijke nieuwe toepassing? 

- Heeft er een haalbaarheidsstudie plaatsgevonden? Voeg een korte samenvatting dan bij 

de aanvraag 

- Niet omschreven welke uitdagingen worden verwacht, of deze uitdagingen worden 

vanuit een toepassing beschreven, maar niet vanuit de business 

- Certificering wordt gemist 

- Wat is het TRL? 

 

3. Economische waarde 

- Vul de financiële kengetallen (per partner) in! Als deze ontbreken wordt vanaf 2019 je 

aanvraag als onvolledig gezien! (mocht je organisatie nog geen gesloten boekjaar 

hebben, vul dan het huidige jaar in concept in) 

- Concurrentiepositie niet/onvoldoende beschreven 

- De opgegeven winstmarge is onrealistisch 

- Hoe worden de verdiensten over de partners verdeeld? 

- Economische analyse is vaak matig 

- Marktanalyse is vaak te mager 

 

4. Kwaliteit R&D samenwerking 

- Hier is soms niet duidelijk wie de uitvoering van het innovatieproject op zich neemt, 

projectorganisatie is vaak te mager beschreven 

- Het intellectueel eigendom is niet omschreven 
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5. Staatssteun 

- Zie pagina 47 van de Agvv voor artikel 25 

- Artikel 25, lid 1, van de Agvv verwijst ook naar hoofdstuk 1 van de Agvv. Artikel 2, de 

punten 85 t/m 87 van Hoofdstuk 1, gaan over de definities van industrieel onderzoek, 

experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudie. U dient aan te geven hoe het 

project aansluit bij deze definities 

 

 

 

 

https://www.zuid-holland.nl/publish/library/20/agvv_algemene_groepsvrijstellingsverordening.pdf

