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Geachte heer           

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) middelen beschikbaar

gesteld voor de oprichting van zogenaamde mkb-werkplaatsen, via de subsidieregeling mkb-

werkplaatsen. Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de oprichting

van een mkb-werkplaats. In een mkb-werkplaats leren en oefenen MBO en HBO studenten

praktijkgericht hoe zij moeten omgaan met digitaliseringsvraagstukken. Tegelijk helpt het mkb'ers

met het maken van een digitaliseringsslag. Dit is belangrijk omdat de samenleving steeds meer

digitaliseert.

Het doet ons deugd dat het Albeda College in samenwerking met de IT Campus Rotterdam en

de gemeente Rotterdam plannen heeft ontwikkeld en voornemens is een aanvraag voor een

mkb-werkplaats bij het ministerie van EZK in te dienen. Voor de oprichting van deze mkb-

werkplaats heeft u de provincie Zuid-Holland verzocht om een financiële bijdrage ad. € 75.000,-

p.j. voor de jaren 2021, 2022 en 2023. De bijdrage van de provincie Zuid-Holland is noodzakelijk

voor de oprichting van mkb-werkplaats en een voorwaarde voor toekenning van de

subsidieaanvraag bij het ministerie van EZK, conform de door het ministerie gestelde

subsidievoorwaarden. 

De oprichting van mkb-werkplaatsen sluit aan bij de ambities die de provincie Zuid-Holland heeft

op het gebied van digitalisering en ondersteuning van het mkb. Met deze brief willen wij u laten

weten dat wij de intentie hebben om een maximale financiële bijdrage ad. € 75.000,- per jaar te

verlenen voor de jaren 2021, 2022 en 2023, indien het ministerie van EZK positief besluit over de

door u ingediende subsidieaanvraag. Tevens moet uw aanvraag voor een mkb-

werkplaats voldoen aan de gestelde subsidie-eisen in subsidieregeling deelakkoorden Human

Capital. 

Om uw subsidieaanvraag in behandeling te nemen willen wij u verzoeken een aanvraag in te

dienen via de subsidieregeling deelakkoorden Human Capital. De beoordeling van uw verzoek
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zal plaatsvinden na indiening van een subsidieaanvraag. Uw subsidieaanvraag zal getoetst

worden op basis van de in de subsidieregeling opgenomen criteria, en onder voorbehoud van

financiering door het ministerie van EZK en de betrokken gemeenten, conform opgenomen in uw

projectplan.

Wij kijken uit naar uw subsidieaanvraag en de toekomstige oprichting van de mkb-werkplaats.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 


