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INNOVATIE
Stimulus als eerste met MIT data 2017 voor
zuidelijke provincies

Mkb’ers in de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland
kunnen zich al voorbereiden op de MIT 2017. De Mkb
innovatiestimuleringsregeling Topsectoren en Regio’s (MIT)
wordt voor deze provincies uitgevoerd door Stimulus.
Subsidiabele activiteiten
Er is subsidie beschikbaar voor drie activiteiten die slaan op
de eerste fase van innovatie:
•
Het verkrijgen van een Innovatieadviesdienst; en
•
het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject; en
•
het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op
het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Data 2017
De openstellingsdata in 2017 zijn:
•
voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’:
van 11 april tot en met 7 september 2017, op basis van
first come first serve;
•
voor ‘R&D samenwerking’:
van 3 juli tot en met 7 september 2017, op basis van
tendering.
Projecten moeten passen binnen minimaal één van de in de
RIS3 door Zuid-Nederland gekozen topclusters én binnen
één of meerdere thema’s uit de Innovatieprogramma’s
Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws over de nieuwe regeling service
design vouchers

Met de service design vouchers bevordert het Ministerie
van EZ innovatie in de maakindustrie. Samenwerking met de
creatieve industrie moet ervoor zorgen dat maakbedrijven
om hun expertise niet alleen in de vorm van fysieke
producten vermarkten, maar ook als ‘service solution’.
Grof gezegd; welke andere diensten kunnen er aangeboden
worden naast het maken, leveren en installeren van het
product?
Vouchers aanvragen
MKB’ers in de maakindustrie kunnen van 1 maart tot en met
15 maart 2017 een aanvraag indienen. De subsidie is 75% van
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de door de kennisinstelling of het adviesbureau ten behoeve
van de uitvoering van een service design-project in rekening
gebrachte kosten, maar niet meer dan € 3.000 per service
design-voucher.
Wanneer het budget van € 240.000 wordt overschreden,
wordt door middel van loting bepaald wie de gelukkigen zijn.

Innovatie subsidies voor Noord-Nederland 2017

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelt
tot 2020 geld beschikbaar vanuit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit geld wordt ingezet voor
innovatieve en duurzame ontwikkeling in de noordelijke
provincies van Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen.
Door deze regeling zijn er verschillende subsidie
instrumenten beschikbaar. Deze zijn veelal gericht op het
mkb of samenwerkingen met mkb.
Naar verwachting zijn de volgende subsidies beschikbaar
voor 2017:
Call Proeftuinen (december 2016-september 2017)
Mogelijk subsidiabele projecten zijn gericht op het
opzetten, uitbouwen, verbeteren of onderling verbinden
van proeftuinfaciliteit(en). Projecten worden behandeld
op volgorde van binnenkomst en zijn van 40% tot 45%
subsidiabel. Minimaal € 200.000 tot maximaal € 2.000.000
subsidie.
Tender Valorisatie (januari-maart en juli-september 2017)
Het ontwikkelen en testen van (ver)nieuw(de) duurzame
producten, diensten of processen die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatie moet bijna markt-klaar
zijn. Projecten worden behandeld via een tender systeem
en zijn van 30% tot 35% subsidiabel. Minimaal € 100.000 tot
maximaal € 1.000.000 subsidie.
Call Kennisontwikkeling (februari-oktober 2017)
Deze subsidie is voor het ontwikkelen van nieuwe kennis,
door het doen van onderzoek of het creëren van de juiste
voorwaarden, voor innovatie en samenwerking binnen
(nieuwe) netwerken. Aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst. Maximaal 40% van het project is
subsidiabel. Minimaal € 100.000 tot maximaal € 1.000.000
subsidie.

Versneller Innovatie Ambities (VIA) (geheel 2017)
Deze subsidie is voor het ontwikkelen van nieuwe producten
of diensten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie.
Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
35% tot 50% van de projectkosten zijn subsidiabel. Het
subsidiebedrag is minimaal € 3.500 en maximaal € 100.000.
Kennis en Innovatie (KEI) (geheel 2017)
Bedoeld voor het versterken van uw kennispositie via
tijdelijke inhuur/plaatsing van personeel of een promovendus.
40% á 50% van de loonkosten zijn dan subsidiabel.
Subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 75.000.
MIT (mei-augustus 2017)
Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe
producten of diensten en het inwinnen van advies voor
nieuwe producten of diensten. Aanvragen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst. Subsidiepercentage is naar
verwachting 40% tot 50% met een maximaal subsidie bedrag
van € 50.000.
Bedragen, percentages en de inhoud van de regelingen
kunnen nog wijzigen. Dit is mede afhankelijk van de evaluatie
van een aantal regelingen die ook in 2016 open stonden.

WBSO voordeel vanaf nu extraatje bovenop EFRO
subsidie

Het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat
ontvangers van EFRO subsidie het voordeel uit Nederlandse
fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals de WBSO, niet hoeven
te verrekenen met gemaakte kosten. Deze bepaling geldt
voor alle landsdelen (OP-West (Kansen voor West II),
OP-Oost, OP-Zuid, OP-Noord) in de programmaperiode
2014-2020.
Reden voor de bepaling
De achtergrond van deze bepaling is dat voor de berekening
van het uurtarief bij EFRO-projecten sprake is van vaste
opslagpercentages voor sociale lasten en overhead. Alleen
bij een naar werkelijke kosten berekend uurtarief zou het
WBSO-voordeel in mindering moeten worden gebracht. In de
programmaperiode 2014-2020 is de optie om de werkelijke
loonkosten te berekenen echter niet toegestaan. Alleen
wanneer WBSO-voordelen onderdeel uitmaken van de
door RVO goedgekeurde IKS-systematiek (Integrale Kosten
Systematiek) wordt dit automatisch in mindering gebracht.

Gevolgen voor hoogte subsidie OP-Oost
De managementautoriteit van OP-Oost heeft naar aanleiding
van deze bepaling bekend gemaakt dat vanaf nu met
terugwerkende kracht het voordeel uit WBSO niet meer in
mindering hoeft te worden gebracht op de loonkosten bij
subsidieaanvragen voor OP-Oost. Bij reeds goedgekeurde
aanvragen mag de WBSO-korting in de verantwoording vanaf
nu met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd.
Gevolgen voor de overige EFRO-programma’s
In principe geldt de bepaling voor alle EFRO-programma’s.
De managementautoriteit van OP-Oost meldt echter dat
elke managementautoriteit zelf regels publiceert waar een
aanvraag of project aan moet voldoen en adviseert om
in een concrete casus navraag te doen bij de betrokken
managementautoriteit.

Aangekondigd: LimburgMakers II

In september 2016 eindigde het stimuleringsprogramma
LimburgMakers. Dit programma bood diverse mogelijkheden
om het Limburgse mkb in de maakindustrie te stimuleren in
hun bedrijfsactiviteiten en innovatieve plannen.
Een mix van instrumenten bevorderde de realisatie
van nieuwe producten of diensten en performance
verbetertrajecten. Daarnaast werd een push gegeven aan
het versterken van het innovatienetwerk in de Limburgse
maakindustrie.
Inmiddels is vernomen dat het LIOF en de Provincie Limburg
een vervolg zullen geven aan LimburgMakers en dat er
ook een aparte variant komt voor de logistieke sector:
LimburgLogistiek.

MILIEU & DUURZAAMHEID
Wijzigingen ISDE 2017

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
kunt u bij aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp,
biomassaketel of pelletkachel een tegemoetkoming
aanvragen. Ook voor 2017 kan er weer gebruik worden
gemaakt van deze subsidie.
Wijzigingen
De wijzigingen gaan mee met de tijd, waardoor ze ieder jaar
strenger worden. Subsidiebedragen voor pelletkachels blijven
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echter ongewijzigd. Voor de ISDE in 2017 zijn de volgende
wijzigingen van toepassing:
Warmtepompen
De categorieën hybride warmtepomp en warmtepomp
boiler komen te vervallen. Voor deze apparaten kan nog wel
subsidie worden aangevraagd op basis van hun bron (lucht,
water of grond).
De subsidiebedragen voor verwarmingstoestellen met luchtwaterwarmtepomp zijn:
•
Tot 3,5 kW: € 1.000 (nieuwe schijf);
•
van 3.5 kW t/m 10 kW: € 2.000; en
•
van meer dan 10 kW: € 2.000, plus € 100 voor elke kW
hoger dan 10kW.
Voor de andere warmtepompen verandert er niets.
Biomassaketel
Het basisbedrag wordt verlaagd en de toeslag per kW bij
ketels vanaf 40 kW wordt verhoogd.
De subsidiebedragen voor biomassaketels zijn:
•
T/m 40 kW: € 2.500 (dit was €3.200);
•
vanaf 40 kW: € 2.500 plus €110 (dit was € 80) per kW
vermogen hoger dan 40 kW.
Zonneboiler
De subsidie per kWh wordt verhoogd.
•
Per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een
apertuuroppervlakte van maximaal 10m2 € 0,75 i.p.v.
€ 0,50; en
•
per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij meer dan
10 m² € 0,30 i.p.v. € 0,25.
Kans van slagen
De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een budget van
€ 70 miljoen. Dit budget is gelijk aan het budget van 2016
waar tot en met 30 november voor bijna € 36 miljoen werd
ingediend. Als uw investering voldoet aan de voorwaarden in
2017 is de kans zeer groot dat de subsidie wordt toegekend.
Deze subsidie mag niet worden gecombineerd met andere
subsidies.
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CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
Subsidie voor Limburgse molens en gebouwen

Door middel van de Monulisaregeling ondersteunt de
provincie Limburg al jarenlang onderhoud aan monumenten.
Molens en gebouwen voor de openbare eredienst
Dreigende leegstand en minder inkomsten zorgen ervoor
dat er de komende periode extra aandacht is voor molens en
gebouwen die gebruikt worden voor de openbare eredienst
en die daarbij ook de status van Rijksmonument hebben.
Het normale onderhoud aan deze Rijksmonumenten komt
voor subsidie in aanmerking. Deze subsidie is gekoppeld
aan de onderhoudssubsidie die door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed wordt verstrekt. De subsidiabele kosten
die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor 6 jaar
worden vastgesteld gelden dus ook als subsidiabele kosten
voor de Monulisaregeling.
Subsidie
Het beschikbare budget voor de komende periode is
€ 800.000 en aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2017
worden ingediend bij de provincie Limburg.
De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele
kosten tot een maximum van € 65.000. Voor een gebouw
voor de openbare eredienst is dat bijvoorbeeld maximaal 3%
van de herbouwwaarde. Voor een molen zijn de vastgestelde
subsidiabele kosten maximaal € 60.000.
Kosten die worden gemaakt vóórdat de subsidieaanvraag bij
de provincie Limburg wordt ingediend zijn niet subsidiabel.

RSM in Nederland
Regio Noord- en Midden-Nederland
Alkmaar, T 072 541 11 11
Amsterdam, T 020 635 20 00
Haarlem, T 023 530 04 00
Utrecht, T 030 231 73 44								
						
Regio Rotterdam
Rotterdam, T 010 455 41 00
Regio Zuid-Nederland
Eindhoven, T 040 295 00 15
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Roermond, T 0475 336 163
Venlo, T 077 354 28 00

www.rsmnl.com

De RSM Subsidieflits is een uitgave van RSM, in samenwerking met subsidieadviesbureau Plus Projects. De
in deze nieuwsbrief opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke
omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit
nieuwsbericht de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin
opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven.
Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele
advisering. RSM Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de
gevolgen hiervan. December 2016
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