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Onderwerp

Wijziging en vaststellen deelplafonds Subsidieregeling
MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland
(MIT) 2019
Geachte Statenleden,
In 2015 is de provincie samen met het Rijk gestart met de Subsidieregeling MKB
Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met deze regeling willen wij 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.
Wij hebben een wijzigingsbesluit van de subsidieregeling MIT vastgesteld. Dit betreft een
inhoudelijke wijziging en een aantal technische wijzigingen. De inhoudelijk wijziging is samen met
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de regio’s (Noord-Holland, Utrecht,
Overijssel, Gelderland, Zuid: Zeeland, Brabant en Limburg, Noord: Drenthe, Friesland,
Groningen) bestuurlijk besloten. Het gaat om de volgende wijzigingen:
-

-

Inhoudelijk wordt het subsidiebedrag voor een haalbaarheidsproject aangepast. De
subsidie gaat van maximaal € 25.000,- naar maximaal € 20.000,-. We kunnen op die
wijze meer voorzien in de overvraag en de verwachting is dat het voldoende middelen
zijn om een gedegen studie uit te voeren.
Daarnaast zijn er een aantal technische wijzigingen die de regeling optimaliseren:
o Het vervallen van hoofdstuk 2 innovatieadviesprojecten. Eerder is besloten dat
dit instrument van de regeling niet meer aangevraagd kan worden omdat er
andere instrumenten beschikbaar zijn voor dit doel. In 2018 stond dit
deelplafond dan ook op 0,00. In dit voorstel wordt het hoofdstuk geschrapt,
zodat het geen onderdeel van de regeling meer is en het een helder beeld geeft.
o Het maximale uurtarief is expliciet in de regeling opgenomen
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Bij het haalbaarheidsonderzoek is de verhouding tussen haalbaarheidsstudie en
industrieel onderzoek of experimenteel onderzoek duidelijker weergegeven.
Er is een verduidelijking op het gebied van de loting bij haalbaarheidsprojecten
opgenomen
Het is bij de Research & Development (R&D) samenwerkingsprojecten
opgenomen dat er per kalenderjaar eenmaal subsidie aangevraagd kan worden,
ook als partner.

Bij de Begroting 2019 heeft u in programma 3 Economie het MIT subsidieplafond 2019 van
€ 13.440.000,- vastgesteld. Wij hebben tevens met dit besluit de deelplafonds en tijdvakken
vastgesteld voor de MIT subsidie instrumenten: haalbaarheidsprojecten (€ 3.840.000,-) en R&D
samenwerkingsprojecten (€ 9.600.000,-). Bij een haalbaarheidsproject (met maximaal €20.000
subsidiabel en een maximaal subsidiepercentage van de projectkosten 40%) gaat het om het in
kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject.
Bij R&D samenwerkingsprojecten (klein project maximaal € 200.000,- subsidiabel en een groot
project maximaal € 350.000,- subsidiabel waarbij bij beide een maximaal subsidiepercentage van
de projectkosten van 35%) gaat het om twee of meer MKB ondernemingen die samenwerken en
gezamenlijk de lasten en het risico dragen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Deze subsidieregeling geeft uitvoering aan
de ambitie uit het coalitieakkoord om innovatie in het MKB te stimuleren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

`
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Besluit tot wijziging van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland
(MIT) 2019
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