
 

 

Factsheet 
MIT Zuid 2019 

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 subsidie worden 
aangevraagd? 
Binnen het instrument R&D Samenwerkingsprojecten kan 

subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op: 

 

a) Vernieuwing van producten, processen of diensten, of 

b) Een wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande 

producten, processen of diensten door middel van 

industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. 

 

Het project dient bij te dragen aan een of meerdere thema’s 

uit de innovatieprogramma’s Topsectoren en de Topclusters 

zoals geformuleerd in de Regionale Innovatiestrategie voor 

Slimme Specialisatie (RIS3) voor Zuid-Nederland. De 

topsectoren zijn:  

 

 Logistiek; 

 Agri & Food; 

 Chemie & Biobased; 

 High tech Systemen & Materialen, inclusief ICT en Solar; 

 Life Sciences & Health; 

 Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Voor wie? 
Subsidie kan worden aangevraagd door een 

samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-

ondernemingen. Andere natuurlijke of rechtspersonen 

mogen onderdeel vormen van het samenwerkingsverband, 

mits minimaal twee MKB-ondernemingen optreden als 

aanvrager. 

 

Specifieke voorwaarden 
De subsidievereisten die specifiek van toepassing zijn op 

deze openstelling, zijn opgenomen in artikel 3.2 van de 

Subsidieregeling. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 De aanvrager neemt deel aan een 
samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-
ondernemingen; 

 Geen van de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband, neemt meer dan 70% van de 
subsidiabele kosten voor zijn rekening; 

 Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het 
project worden gedragen door MKB-ondernemingen 
die zijn gevestigd in Zuid-Nederland; 

 Het project is gericht op industrieel onderzoek of 
experimentele ontwikkeling; 

 Het project draagt bij aan het creëren van economische 
waarde voor de deelnemers in het 
samenwerkingsverband; of de topclusters en 
topsectoren; of de Zuid-Nederlandse economie; 

 Het project draagt bij aan vernieuwing van producten, 
processen of diensten; of wezenlijke nieuwe toepassing 
van bestaande producten, processen of diensten; 

 

 Zie paragraaf 3 R&D Samenwerkingsproject in de Subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015  

 Totaal beschikbare subsidie: € 7.324.800 
 Subsidiepercentage = maximaal 35% 
 Maximale subsidie per project = € 350.000 

 Loket open: 11 juni 2019, 09:00 uur tot 10 september 2019, 17:00 uur 
 Digitaal indienen via de webportal van Stimulus Programmamanagement 
 Tenderprocedure 

 

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering 
Topsectoren Zuid-Nederland 
Instrument: R&D Samenwerkingsprojecten 

 
 
 

 

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/360080/CVDR360080_7.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/360080/CVDR360080_7.html
https://www.efro-webportal.nl/mijn/
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 Extra punten kunnen verkregen worden indien sprake is 
van samenwerkingsverbanden tussen partijen uit 
verschillende technologiedomeinen (topclusters), 
waarin innovatieve producten en diensten worden 
ontwikkeld; 

 Het project wordt uiterlijk 24 maanden na de start van 
het project gerealiseerd. 

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale 

subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie 

maximaal 35% van de subsidiabele projectkosten zal 

bedragen, tot een maximum van € 350.000 per project. 

 

Elke aanvrager van het samenwerkingsverband dient ten 

minste € 25.000 subsidie aan te vragen. Voor aanvragen met 

een subsidiehoogte tot € 200.000 kan per partner maximaal 

€ 100.000 subsidie worden aangevraagd. Voor aanvragen 

met een subsidiehoogte van meer dan € 200.000 tot en met 

€ 350.000 kan per partner maximaal € 175.000 subsidie 

worden aangevraagd. 

 

Informatie over welke kosten voor subsidie in aanmerking 

komen, is opgenomen in artikel 3.3 van de Subsidieregeling 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland. 

 

Projectselectie op basis van 
kwaliteitsbeoordeling 
De MIT Zuid R&D Samenwerkingsprojecten openstelling 

volgt een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij vindt de 

projectselectie plaats op basis van kwaliteit. Alleen de beste 

projecten worden gehonoreerd. De selectiecriteria die van 

toepassing zijn op deze openstelling zijn opgenomen in 

artikel 3.7 van de Subsidieregeling. 

 

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.  

 
 

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot 
beschikking? 
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de 

beoordelingsprocedure van start. Binnen 12 weken na 

afloop van de openstellingsperiode ontvangt u een beslissing 

op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een 

beschikkingsbrief. 

 

Belangrijke documentatie 
Regelgeving MIT Zuid 2019  

 Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 

Zuid-Nederland 2015 

 

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 op de website 

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/ 

 

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. 

https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
https://www.webportal-stimulus.nl/mijn/
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/documenten/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mit-regeling/loketwijzer-mit-regeling
https://www.stimulus.nl/mit-zuid/
mailto:info@stimulus.nl

