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INNOVATIE
Fast Track to Innovation opent weer in 2018
Fast Track to Innovation (FTI) werd in 2015 en 2016 
geïntroduceerd als een pilot programma van de Europese 
Commissie. Het doel was om de drempel naar de (Europese) 
markt te verlagen voor bedrijven met innovatieve producten. 
Bedrijven (mkb en grootbedrijf) die een nieuw product, 
proces of dienst willen lanceren op de Europese markt, en in 
de laatste fase voor marktintroductie zitten. Inmiddels werd 
het programma positief geëvalueerd en een voortzetting in 
2018 is gepland.

FTI helpt dus bij de marktintroductie van nieuwe producten, 
processen of diensten. De ontwikkeling moet dusdanig ver 
zijn, dat marktintroductie binnen 3 jaar vanaf de start van 
het project plaats moet kunnen vinden. Producten zijn al zo 
ver ontwikkeld dat er een volledig functioneel prototype is 
gebouwd en de vervolgstap het productierijp maken betreft.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor FTI-subsidie geldt een 
aantal spelregels:

• Er moet samengewerkt worden in een consortium van 
drie tot vijf bedrijven, kennisinstellingen of publieke 
organisaties, die gevestigd zijn in ten minste drie landen 
binnen de EU of geassocieerde landen (o.a. Zwitserland, 
Noorwegen en Turkije).

• Van het projectbudget moet ten minste 60% naar de 
deelnemende bedrijven gaan.

• In het consortium vormen bedrijven de meerderheid ten 
opzichte van kennisinstellingen en publieke organisaties. 
Dus bij een consortium van drie partijen moeten er 
minimaal twee een bedrijf zijn.

Subsidie
De FTI-subsidie is maximaal 70% van de projectkosten 
en gemiddeld zo’n 1 á 2 miljoen euro per project, maar kan 
oplopen tot 3 miljoen euro. Het budget is 100 miljoen euro en 
er zijn drie indienmomenten.

Kijk voor meer informatie over FTI op de website van RVO.

Innovatiekrediet, klinische ontwikkelingstrajecten 
uitgeput
Naast subsidies en fiscale voordelen bieden kredieten ook 
nog een mogelijkheid om innovaties te versnellen.

Het Innovatiekrediet is hier een voorbeeld van; een 
aantrekkelijke lening om de risicovolle ontwikkeling van 
technisch nieuwe producten, processen of diensten te 

financieren. Slaagt het project in technisch opzicht niet, 
dan kan de lening (deels) kwijt worden gescholden. Zowel 
starters, mkb-bedrijven als grootbedrijven kunnen een 
aanvraag indienen. Tot 50% van de ontwikkelkosten 
komen voor financiering in aanmerking. Hierbij gaat het om  
loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, 
reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.

Subsidiabele projecten
Het Innovatiekrediet stimuleert alleen projecten die:

• in technologisch opzicht vernieuwend zijn;
• een uitstekend business perspectief bieden;
• passend zijn bij de aard van uw onderneming;
• een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse 

economie;
• uniek zijn voor Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba;
• minimaal € 150.000 aan projectkosten met zich 

meebrengen;
• zich bevinden in de fase tussen bewezen technische 

haalbaarheid en marktintroductie;
• binnen 5 jaar afgerond zijn.

Budget
Het budget voor 2017 bedraagt € 60 miljoen: € 20 miljoen 
voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40 miljoen voor 
technische ontwikkelingsprojecten. Inmiddels is het budget 
voor klinische ontwikkelingsprojecten uitgeput. Op 1 juli wordt 
duidelijk of er een herverdeling plaatsvindt op basis van het 
budget dat vanuit de technische ontwikkelingsprojecten nog 
bestaat.

Kamp scherpt WBSO-criteria niet aan
De Tweede Kamer is in een brief door minister Kamp 
geïnformeerd over het gebruik van de WBSO in 2016 en de 
criteria die gehanteerd worden om te bepalen wanneer een 
ontwikkeling WBSO-waardig (of R&D-waardig) is.

Dit naar aanleiding van het Centraal Planbureau (CPB) dat 
regelmatig rapporten publiceert en suggesties en adviezen 
uitbrengt over innovatie- en onderzoeksbeleid.

CPB adviseert strengere WBSO-criteria
Recentelijk deed het CPB de suggestie om strengere 
criteria te hanteren rondom de ‘nieuwheid’ van innovaties. 
WBSO-aanvragers komen in aanmerking als onder andere 
de ontwikkeling die zij doen technisch nieuw is voor de 
organisatie zelf. CPB suggereert om extra te toetsen in 
hoeverre een ontwikkeling nieuw is voor het land of zelfs 
voor de wereld, aangezien een aantal andere landen dit 
ook zouden doen. Het zou ook duplicatie van onderzoek 
tegengaan.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fast-track-innovation-horizon-2020
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Frascati definitie voor R&D-activiteiten
Ten behoeve van het bijhouden van R&D-statistieken 
met betrekking tot R&D-uitgaven, is in OESO-verband de 
Frascati definitie opgesteld. Voor de WBSO wordt deze ook 
gehanteerd, aangezien dit gebruikelijk is bij het opzetten van 
fiscale innovatieregelingen. 

Een R&D-activiteit moet volgens deze definitie bestaan uit 
vijf elementen:

• novel;
• creative;
• uncertain;
• systematic;
• transferable;
• reproducible.

Deze criteria zijn ook terug te zien in de wetteksten van de 
WBSO en hier wordt ook op beoordeeld door RVO. De Frascati 
definitie gaat dus niet uit van criteria als ‘nieuw voor het land’ 
of ‘nieuw voor de wereld’, maar nieuw voor de organisatie.

WBSO-criteria handhaven
Het belangrijkste bezwaar van Kamp om de criteria te 
verzwaren zoals CPB suggereert is dat dit leidt tot een 
slechter vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven, een 
lagere toegankelijkheid en lagere R&D-uitgaven door met 
name mkb-bedrijven. Er zullen namelijk ingewikkeldere en 
langere controles nodig zijn om de aanvragen te beoordelen. 
Uitvoeringskosten van de regeling stijgen hiermee ook. 
Daarom blijven de WBSO-criteria vooralsnog gehandhaafd.

Nog 80 kennisvouchers beschikbaar
Op 11 april 2017 opende de Mkb-innovatiestimulering 
Regio en Topsectoren (MIT). Vanaf dat moment konden er 
projectaanvragen worden ingediend ter bevordering van 
innovatieve activiteiten die aansluiten bij de topsectoren.

De MIT loopt jaarlijks storm. Voor de instrumenten 
haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten 
geldt de regel ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. 
Daarom is het zaak om op de dag van opening een volledige 
subsidieaanvraag in te dienen. Het budget van het instrument 
kennisvouchers is doorgaans niet zo snel vergeven.

Kennisvoucher
Met een kennisvoucher kan een mkb-bedrijf een 
kennisinstelling (universiteit of hogeschool) inschakelen om 
een vraag te laten beantwoorden die slaat op de vernieuwing 
van producten, productieprocessen of diensten. Met de 
voucher mag 50% van de factuur worden verzilverd, tot een 
maximale waarde van € 3.750,-.

Binnen 4 maanden na ontvangst van de voucher moet 
de opdracht aan de kennisinstelling verantwoord worden. 
De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher 
rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op 31 mei waren er nog 80 kennisvouchers van de 533 
beschikbaar.

MILIEU EN 
DUURZAAMHEID
Subsidie voor ondernemers in de Aquacultuur
De Nederlandse overheid wil een impuls geven aan 
de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur binnen 
Nederland. Bij aquacultuur gaat het om de teelt van 
aquatische organismen zoals vissen, schaaldieren, 
schelpdieren en waterplanten. Ook het kweken van zeevis, 
mosselen en oesters in kweekinstallaties buiten de kust 
wordt tot de aquacultuur gerekend. Om innovatieve projecten 
te stimuleren wordt in 2017 € 2,5 miljoen ter beschikking 
gesteld.

Projectaanvragen
Projectaanvragen met een maximale duur van drie jaar 
moeten gericht zijn op één of meer van onderstaande 
doelstellingen:

1. Het ontwikkelen van technische, wetenschappelijke of 
organisatorische kennis in aquacultuurbedrijven die:

• de impact op het milieu reduceert;
• de afhankelijkheid van vismeel en visolie vermindert;
• een duurzaam gebruik van de rijkdommen in de 

aquacultuur bevordert;
• het dierenwelzijn verbetert; of
• nieuwe, duurzame productietechnieken faciliteert.

2. Het ontwikkelen of op de markt brengen van:

• nieuwe aquacultuursoorten met een grote 
marktpotentie;

• nieuwe of substantieel verbeterde 
aquacultuurproducten;

• nieuwe of verbeterde processen; of
• nieuwe of verbeterde beheer- en organisatiesystemen.

3. Het onderzoeken van technische en economische 
haalbaarheid van innovatieve producten of processen.
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Wie kan subsidie aanvragen?
Bedrijven die actief zijn in de aquacultuur of 
deelnemen aan een samenwerkingsverband met een 
aquacultuuronderneming. Zowel het mkb als grootbedrijf mag 
meedoen. De aansluiting van een kennisinstituut om onder 
andere het project te valideren is nodig.

Subsidie
In 2017 is €2,5 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidiabele 
kosten (zoals loon- en overheadkosten, afschrijvingskosten, 
bijdragen in natura) moeten minimaal € 300.000 zijn en de 
maximale subsidie bedraagt € 500.000.

Mkb-bedrijven kunnen 50% subsidie krijgen, alle andere 
deelnemers 30%.

Deadline
Van 1 mei tot en met 13 juli 2017, 17.00 uur kunnen 
projectaanvragen worden ingediend. De mogelijkheid bestaat 
om eerst een projectidee voor te leggen, om te zien hoe 
kansrijk het idee voor de subsidie is.

Voorstellen EIA/MIA kunnen tot 1 september 2017 
ingediend worden
Voor de subsidieregelingen Energie Investeringsaftrek (EIA) 
en de Milieu Investeringsaftrek (MIA) worden jaarlijks lijsten 
opgesteld met daarop de bedrijfsmiddelen die in aanmerking 
komen voor subsidie. Als u van mening bent dat een 
bedrijfsmiddel een substantiële energie- of milieubesparing 
oplevert, is het mogelijk om een voorstel in te dienen voor 
vermelding op een van deze lijsten.

Spelregels voor nieuwe bedrijfsmiddelen
De beide lijsten zijn limitatief en worden jaarlijks opnieuw 
vastgesteld. Het is mogelijk om een eigen bedrijfsmiddel op de 
Energie- of Milieulijst vermeld te krijgen. Er gelden uiteraard 
wel voorwaarden om kans te maken op een vermelding. Zo 
moet het bedrijfsmiddel een substantiële energiebesparing 
geven of milieuvoordeel hebben. Hierbij wordt getoetst aan 
de gangbare technologie. Dat wil zeggen, het bedrijfsmiddel 
dat aangemeld wordt, moet verder gaan in prestaties dan 
wat voorgeschreven wordt of gangbaar is. Dit moet bij de 
aanmelding onderbouwd worden. Naast het kunnen aantonen 
van de energie- of milieubesparing dient het bedrijfsmiddel 
een hogere kostprijs te hebben dan de “standaard” oplossing. 
De reden hiervoor is dat de beide regelingen bedoeld zijn om 
de meerkosten te compenseren, zodat de betere technologie 
sneller kan doordringen op de markt.

Voordeel van vermelding
Als producent van een energiezuinig of milieuvriendelijk 
bedrijfsmiddel is er geen direct voordeel in de vorm van 

subsidies. Het werkelijke voordeel is de potentieel hogere 
afzet. Door de mogelijkheid van de EIA of MIA wordt het 
prijsverschil met concurrerende, maar minder energiezuinige 
of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kleiner. De EIA en MIA 
verlagen dus de drempel om voor het meer energiezuinige 
of milieuvriendelijke bedrijfsmiddel te kiezen. Voor de klant 
wordt zo de beslissing om voor een duurzamer bedrijfsmiddel 
te kiezen, vereenvoudigd, zeker als de meerkosten niet 
substantieel hoger zijn dan het voordeel dat de klant via de 
EIA of MIA kan genieten. Voor de producent wordt zo dus de 
marktpotentie van het product aanzienlijk vergroot.

Deadline 1 september
Omdat de nieuwe lijsten jaarlijks vóór 1 januari gereed moeten 
zijn, hanteert de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 
(RVO) een strikte deadline van 1 september. Nieuwe 
voorstellen moeten voor die datum ingestuurd zijn, wil het 
nog mogelijk zijn om een product het jaar erop vermeld te 
krijgen.

CULTUUR & 
MAATSCHAPPIJ
Start tijdig verantwoording van de 
Subsidieregeling Praktijkleren
De Subsidieregeling Praktijkleren bestaat sinds 2014 
en biedt subsidie aan werkgevers voor vmbo, mbo, hbo 
en wo praktijkbegeleiding. De subsidie bestaat uit een 
tegemoetkoming in de praktijkbegeleidingskosten van 
maximaal € 2.700 per deelnemer.

Categorieën
• Vmbo /mbo 

BBL trajecten of leer-werktraject, waarbij de 
werkcomponent onderdeel uitmaakt van de opleiding.

• Hbo 
Studenten die een hbo-opleiding volgen in de 
techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), 
bestaande uit een combinatie van leren en werken. 
Het werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de 
opleiding (duaal of deeltijd-hbo).

• Wo 
Promovendi en TOIO’s die tijdelijk zijn aangesteld of 
een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit 
of een instituut van de KNAW of NWO, ofwel 
werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon 
die promotieonderzoek doen of een opleiding tot 
technologisch ontwerper volgen.
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Verantwoording
De subsidie wordt na afloop van het studiejaar of na afloop 
van de begeleiding aangevraagd. Het is van groot belang 
dat al gedurende het studiejaar een goede administratie 
wordt bijgehouden over de begeleiding. Denk voor 
het mbo aan een geldige praktijkleerovereenkomst, 
aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf, administratie 
waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier 
waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten 
van de beroepsvorming is behaald.

Deze documentatie moet overlegd worden bij een controle. 
Daarom is het handig om reeds voor de zomervakantie 
een check te doen of alle gegevens kloppen. Zeker het 
Beroepspraktijkvormings-formulier van mbo-leerlingen die 
geslaagd zijn (en niet meer op de werkvloer komen) kunnen 
nog wel eens lastig te achterhalen zijn, wanneer deze nu niet 
gekopieerd worden.

Aanvragen
Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2017 kunnen aanvragen 
worden ingediend. Ook dit jaar kan er maximaal € 2.700 per 
deelnemer verkregen worden.



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. Mei/Juni 2017

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
Schiphol, T 020 653 36 66 
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
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