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Paragraaf 3 Valorisatievermogen MKB-ondernemingen in de
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020
Totaal beschikbare subsidie: € 6.108.618
Subsidiepercentage = Individuele projecten maximaal 25%
Samenwerkingsprojecten maximaal 35%
Individuele projecten:
Max. subsidie = € 250.000
Samenwerkingsprojecten:
Min. subsidie = € 350.000, Max. subsidie = € 750.000





Doel

Specifieke voorwaarden

Het sneller op de markt brengen van producten, processen
en diensten binnen het MKB om zo het valorisatievermogen
te versterken binnen de zeven topclusters (High Tech
Systems, Chemie & Materialen, Agrofood, Biobased,
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health,
Logistiek, Maintenance).

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze
openstelling zijn opgenomen in artikel 3.3 van de
Subsidieregeling. Voorwaarde is dat de aanvrager een MKBonderneming is en het project wordt uitgevoerd in ZuidNederland.

Waarvoor kan subsidie worden
aangevraagd?
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten waar het
versterken van het valorisatievermogen van het MKB binnen
de internationale en nationale topclusters centraal staat.

Voor wie?
Primair kan subsidie individueel door een MKB-onderneming
in Zuid-Nederland (en daarbuiten) -die behoort tot de zeven
(inter)nationale topclusters- aangevraagd worden. Secundair
het overige bedrijfsleven en kennisinstellingen in ZuidNederland (en daarbuiten) die bijdragen aan het versterken
van het valorisatievermogen van het Zuid-Nederlandse MKB
(bestaand en nieuw). Voorwaarde is wel dat tenminste een
MKB-onderneming (de aanvrager) deelneemt in het
samenwerkingsverband.
De doelgroep voor de regeling is opgenomen in artikel 3.1
van de Subsidieregeling.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale
subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie voor
individuele projecten maximaal 25% van de subsidiabele
projectkosten bedraagt en voor samenwerkingsprojecten
maximaal 35%. Conform de Subsidieregeling Operationeel
Programma Zuid-Nederland 2014-2020 bedraagt de
minimale subsidie voor samenwerkingsprojecten € 350.000.
De maximale subsidie bedraagt € 250.000 voor individuele
projecten en € 750.000 voor samenwerkingsprojecten.
Informatie over welke kosten wel en welke niet voor
subsidie in aanmerking komen in relatie tot deze
openstelling is opgenomen in artikel 3.4 van de
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland
2014-2020.
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Projectselectie op basis van
kwaliteitsbeoordeling
Alle OPZuid-openstellingen volgen een zogenaamde
tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie
per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de
beste projecten worden gehonoreerd.
De selectiecriteria die van toepassing zijn op deze
openstelling zijn opgenomen in artikel 3.8 van de
Subsidieregeling.
Let op! Nieuw in deze openstelling is de aandacht voor het
proof of principle. De deskundigencommissie kan vragen
naar een beschrijving van deze en tevens het perspectief na
afloop van het project.

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

Hoe dient u een projectaanvraag in?
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal
ingediend worden via de webportal van Stimulus
Programmamanagement.
Een handleiding voor de webportal vindt u op de website
van Stimulus onder documenten.
Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen
(betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over
een KvK-nummer kunt u een Stimulus EFRO-account
aanmaken. Klik hiertoe op aanmaken bij Inloggen met EFROaccount op de webportal. Mocht u nog geen eHerkenning
hebben, houd dan rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen
om dit aan te vragen.

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot
beschikking?
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de
beoordeling van de projectaanvragen van start. Binnen 22
weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de
aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag
voor subsidie, in de vorm van een beschikking.

Belangrijke documentatie
Regelgeving OPZuid 2014-2020
 Subsidieregeling Operationeel Programma ZuidNederland 2014-2020
Documenten voor projectaanvraag
 Aanvraagformulier
 Model projectplan
 Cofinancieringsregeling provincie Noord-Brabant
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
https://www.stimulus.nl/opzuid/valorisatievermogenmkb-1b2.
Voor advies en hulp bij het opstellen van een goede
businesscase en projectaanvraag kunt u terecht bij uw
provinciale OPZuid-contactpersoon of bij een
programmamanager van uitvoeringsorganisatie Stimulus
Programmamanagement. Hun namen en
contactgegevens vindt u op
https://www.stimulus.nl/opzuid/#contactpersonen.
Stimulus Programmamanagement
T 040 237 0100
E info@stimulus.nl
Emmasingel 26
Postbus 585
5600 AN Eindhoven
Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten
aan kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de
openstelling treft u in de subsidieregeling.

