Factsheet
MIT Zuid 2022
Subsidieregeling mkb Innovatiestimulering
Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid)
Instrument: Haalbaarheidsprojecten
▪
▪
▪

Loket open: 12 april 2022, 09:00 uur tot 9 september 2022, 17:00 uur
Digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement
First Come, First Serve

▪

Zie paragraaf 1 Haalbaarheidsproject in de Subsidieregeling mkb
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2021
Totaal beschikbare subsidie: € 3.424.000
Subsidiepercentage = maximaal 40%
Maximale subsidie per project = € 20.000

▪
▪
▪

Doel
De
Subsidieregeling
mkb
Innovatiestimulering
Topsectoren Zuid-Nederland stimuleert innovatie bij het
midden- en kleinbedrijf. De regeling kent twee
instrumenten:
R&D
samenwerkingsprojecten
en
Haalbaarheidsprojecten.

Waarvoor
kan
aangevraagd?

subsidie

worden

Binnen het instrument Haalbaarheidsprojecten kan
subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op
het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter
voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief
product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
Het betreft onderzoek en analyse van het technisch en
economisch potentieel van de innovatie, met als doel de
besluitvorming te ondersteunen. Dit houdt o.a. in dat
objectief en rationeel de sterke en zwakke punten in kaart
gebracht worden, alsmede de kansen en risico’s. Daarbij
wordt tevens geïnventariseerd welke middelen nodig zijn
om de innovatie te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk
de slagingskansen zijn.
Het project dient bij te dragen aan één of meerdere
maatschappelijke missies of sleuteltechnologieën uit het
missiegedreven beleid van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.

Deze missies zijn:
• Energietransitie en duurzaamheid;
• Landbouw, water en voedsel;
• Gezondheid en zorg;
• Veiligheid;
• Sleuteltechnologieën.

Voor wie?
Subsidie kan worden aangevraagd door een individuele
mkb-onderneming, gevestigd in Zuid-Nederland of door
een mkb-onderneming die een project uitvoert dat ten
goede komt aan Zuid-Nederland.

Specifieke voorwaarden
De subsidievereisten die specifiek van toepassing zijn op
deze openstelling, zijn opgenomen in artikel 1.6 van de
Subsidieregeling. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Het project bestaat voor tenminste 60% uit
haalbaarheidsonderzoek en ten hoogste 40% uit
industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
• Het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding van
de ontwikkeling van een innovatief product,
innovatief productieproces of innovatieve dienst;
• Het te ontwikkelen innovatieve product, innovatieve
productieproces of de innovatieve dienst waarop het
project betrekking heeft, is in technische of financiële
zin voldoende risicovol om het project te
rechtvaardigen;
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Het project geeft voldoende inzicht in het economisch
perspectief en de uitvoerbaarheid van het te
ontwikkelen innovatieve product, innovatieve
productieproces of de innovatieve dienst;
Het project wordt uiterlijk 12 maanden na de start
gerealiseerd.

LET OP: Voor het indienen van nieuwe aanvragen, dient u
gebruik te maken van eHerkenning (EH2+) of eIDAS. Vraag
deze dus tijdig aan! Indien u op de dag van openstelling
niet in het bezit bent van een geldig inlogmiddel, kunt u
niet op het portal inloggen en dus niet op die dag uw
subsidieaanvraag indienen. Zie hiervoor het nieuwsbericht
op de website van Stimulus.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de
totale subsidiabele kosten van het project, waarbij de
subsidie maximaal 40% van de subsidiabele
projectkosten zal bedragen, tot een maximum van €
20.000 per project.
Informatie over welke kosten voor subsidie in
aanmerking komen, is opgenomen in artikel 1.7 van de
Subsidieregeling
mkb
Innovatiestimulering
Topsectoren Zuid-Nederland.

Projectselectie
De MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten openstelling volgt
een zogenaamde first come first serve procedure. Dit
houdt in dat de beschikbare subsidie wordt verdeeld op
volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
Alleen subsidieaanvragen die volledig zijn, worden in
behandeling genomen en getoetst op de vereisten. De MIT
Zuid-regeling voor Haalbaarheidsprojecten is een
populaire regeling. Wij raden daarom aan uw aanvraag op
de eerste dag van de openstelling, 12 april 2022, in te
dienen. Dit kan vanaf 9:00 uur via de webportal. Als op 12
april of op enige andere dag in de openstellingsperiode het
subsidieplafond wordt overschreden, wordt het loket
gesloten en kunnen geen aanvragen meer ingediend
worden. Vervolgens vindt een loting plaats tussen alle op
die dag binnengekomen aanvragen, ongeacht het tijdstip
van indiening.

Projectaanvraag en begroting
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient u een
aanvraagformulier met projectplan en begroting in. U kunt
gebruik maken van formats die beschikbaar zijn op de
website van Stimulus Programmamanagement.

Hoe dient u een projectaanvraag in?
Aanvragen
kunnen
uitsluitend
gedurende
de
openstellingsperiode digitaal ingediend worden via de
webportal van Stimulus Programmamanagement. Binnen
de webportal is een handleiding beschikbaar. Indien vóór
9 september 2022 het subsidieplafond wordt bereikt,
wordt het loket vroegtijdig gesloten.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot
beschikking?
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de
beoordelingsprocedure van start. Binnen 12 weken na het
indienen van uw aanvraag ontvangt u een beslissing op uw
aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikkingsbrief.

Belangrijke documentatie
Regelgeving MIT Zuid 2022
▪ Subsidieregeling
mkb
Innovatiestimulering
Topsectoren Zuid-Nederland 2021
Documenten voor projectaanvraag
▪ Aanvraagformulier inclusief model projectplan

Nationale regeling met decentrale uitvoering
Hoewel de MIT een nationale regeling is, wordt deze
decentraal uitgevoerd door provincies. Stimulus
Programmamanagement voert de regeling uit voor de
Zuid-Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en
Zeeland onder de noemer MIT Zuid.
De loketwijzer MIT wijst u de weg naar het juiste loket
indien u voor andere topsectoren of provincies een
aanvraag wilt indienen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/

op

de

website

Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact
opnemen met Stimulus Programmamanagement, via 040
237 0100 of info@stimulus.nl.
Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten
aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de
openstelling vindt u in de subsidieregeling.

