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Onderwerp
MIT RenD samenwerkingsprojecten verhogen deelplafond
Advies
1 . Te bepalen dat het deelplafond 2020 met € 960.000,- wordt verhoogd voor de subsidieregeling
MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland, bedoeld voor het instrument R&D
samenwerkingsprojecten zoals opgenomen in het paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling,
waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D samenwerkingsprojecten
als bedoeld in paragraaf 5.
2. Te bepalen dat het deelplafond voor de R&D samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de verhoging van het deelplafond R&D.
samenwerkingsprojecten van de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
-
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1

Toelichting voor het College

1

Bij besluit PZH-2019-719351719 is reeds het deelplafond en tijdvak van de MIT R&D
samenwerkingsprojecten 2020 vastgesteld. Echter was op het moment van die besluitvorming de
bevestiging van de extra cofinanciering van € 0,5 mln. van het Ministerie van EZK er nog niet. Bij
de 1e begrotingswijziging was deze er wel en daar is het subsidieplafond met een verhoging van
€ 960.000,- vastgesteld. Vervolgens kan nu het deelplafond van de R&D samenwerkingsprojecten
worden verhoogd met dit bedrag.

2
3 Waarom de subsidieregeling MIT
4 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de regio’s (provincies) werken vanuit
een gezamenlijke instrumentenkoffer aan het doel om nationale en regionale
innovatiestimuleringsinstrumenten in de Topsectoren (missiegedreven innovatiebeleid) zo veel
mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Holland is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van EZK.
Deze regeling is het instrument dat aansluit bij de provinciale ambitie om de meest innovatieve
regio van Nederland te zijn. Het valoriseren van kennis en het versterken van het MKB in de
topsectoren draagt zorg voor vernieuwing van de regionale economie in Zuid-Holland. Hierbij gaat
het ook om cross-sectorale innovatie. Die innovatie over de grenzen van disciplines en sectoren
is van toenemend belang voor de transitie naar een duurzame en digitale samenleving en
economie.
5
6 Met de MIT subsidiëren we innovatieprojecten in de vroege risicovolle fase. Subsidie is daar het
juiste instrument omdat in deze fase leningen niet door bedrijven worden aangegaan (en ook niet
door financiers worden aangeboden). Het risico is te groot maar innoveren is belangrijk voor de
MKB-ers om te kunnen groeien en voor te lopen op hun concurrenten. Innovaties worden anders
niet gedaan of veel trager. Met het MIT-instrument jagen we innovatie aan in de ‘pijplijn’. Hierbij
wordt ingezet op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren, thema’s en de diensten en
producten die veel waarde toevoegen. Thema’s zoals circulariteit, digitalisering, Biobased en
duurzaamheid komen in veel projecten voor en zijn dan ook doorsnijdende thema’s in het
topsectoren/missiegedreven innovatiebeleid.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW

: € 960.000,-

Programma
Financiële risico’s

: Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland
: Er zijn geen financiële risico’s.

Zoals bij besluit PZH-2019-719351719 aangegeven kan het deelplafond van de MIT R&D
samenwerkingsprojecten na vaststelling van de 1 e begrotingswijziging worden verhoogd met €
960.000,- waardoor het deelplafond op € 10.080.000,- uitkomt. De MIT-regeling is een
gezamenlijk instrument van EZK en provincies, die jaarlijks in een gezamenlijke coproductie wordt
opengesteld en uitgevoerd door Rijk en Regio. Conform afspraak cofinanciert EZK de provinciale
bijdragen voor de MIT-regelingen in de regio, volgens het principe “één euro van de regio is één
euro van EZK”.
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Juridisch kader
De verhoging van het deelplafond R&D samenwerkingsprojecten wordt binnen vijf dagen na de
GS besluitvorming gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor de R&D samenwerkingsprojecten
wordt na sluiting van het tijdvak de subsidie verleend op basis van rangschikkingscriteria. De
beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke externe deskundigencommissie. Van deze
subsidieregeling is een kennisgeving gedaan aan de Europese Commissie op grond van artikel
25 van de Algemene groepvrijstellingverordening (Agvv).

2 Voorafgaande besluitvorming
Bij besluit PZH-2019-719351719 is het deelplafond en het tijdvak voor de R&D
samenwerkingsprojecten reeds vastgesteld en gepubliceerd. Echter was op dat moment een deel
van de cofinanciering met het Ministerie van EZK nog niet rond en dat is deze ondertussen wel.

3 Proces
Bij besluit PZH-2019-719351719 is reeds het deelplafond en tijdvak van de MIT R&D
samenwerkingsprojecten 2020 vastgesteld. Met dit besluit wordt de extra cofinanciering van € 0,5
mln. van het Ministerie van EZK toegevoegd aan het deelplafond. Dit is nu mogelijk omdat bij de
1e begrotingswijziging 2020 het subsidieplafond MIT is opgehoogd.

4 Participatie
N.v.t.

5 Communicatiestrategie
De verhoging van het deelplafond MIT R&D samenwerkingsprojecten wordt gepubliceerd in het
Provinciaal Blad.
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