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INNOVATIE
Openstelling voor R&D-projecten OP-Oost per
1 maart 2016

gevallen staat de deur open om samen met een adviseur
van de RVO te onderzoeken of een project toch onder de MIA
gebracht kan worden. En als dat niet mogelijk blijkt, hoe het
dan in het daarop volgende jaar wel mogelijk gemaakt kan
worden.

Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in
Wij raden u aan om op 1 maart uw aanvraag direct in te
leveren. De subsidies worden verstrekt op basis van ‘first
come, first serve’.

Open dialoog met RVO
Ook wil de RVO een open dialoog blijven voeren met de
intermediairs en grote aanvragers over hoe de regeling verder
verbeterd kan blijven worden. Het op de Milieulijst plaatsen
van tapijttegels met ten minste 50% gerecycled materiaal
is daar een goed voorbeeld van. Een ander mooi voorbeeld
van hoe er meer mogelijkheden geboden worden, is dat sinds
dit jaar ook voordelen die op een andere plek in een keten
behaald worden, meegenomen mogen worden in het bepalen
van een milieuvoordeel.

De eerste openstelling binnen het programma OP-Oost, het
Europees fonds voor regionale ontwikkeling in de provincies
Overijssel en Gelderland, is gepland voor 1 maart 2016. Deze
openstelling is bestemd voor R&D-projecten door mkb’ers,
die bijdragen aan de bevordering van algemene innovatie
en/of een koolstofarme economie.

Meer informatie over de vijf regelingen van OP-Oost vindt u
op de website van Plus Projects.

MILIEU & DUURZAAMHEID
MIA/Vamil-regelingen: de belangrijkste
boodschap van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO)
Op 3 februari vond bij de RVO een bijeenkomst plaats
voor een select aantal intermediairs en bedrijven die veel
gebruikmaken van de MIA/Vamil-regelingen.
De belangrijkste boodschappen waren:
De circulaire en biobased economy worden steeds
belangrijker en de (chemische) industrie lijkt de weg naar de
MIA/Vamil nog onvoldoende te kunnen vinden.
Projecten lopen nog te vaak MIA/Vamil-subsidie mis
De RVO gaf duidelijk te kennen het gesprek aan te willen gaan
met bedrijven die mooie projecten willen opstarten op het
vlak van circulaire of biobased economy of voor het besparen
van grondstoffen of water. Het gaat de RVO dan met name
om de bedrijven die niet helemaal lijken aan te sluiten bij de
eisen die voor de MIA/Vamil gelden. Daardoor lopen dit soort
projecten op dit moment nog de financiële steun mis. In die

Bijvoorbeeld
Een chemisch bedrijf doet een investering in nieuwe,
duurdere procesapparatuur waardoor gebruik van een
alternatieve grondstof mogelijk wordt. Inzet van deze
alternatieve grondstof zelf levert bij het chemische bedrijf
zelf geen direct milieuvoordeel op, maar voor de productie (in
Nederland) van de alternatieve grondstof bij de leverancier
zijn wel minder andere grondstoffen nodig. En dat geval mag
het milieuvoordeel dat bij de producent van de grondstof
ontstaat, meegenomen worden in de onderbouwing van de
aanvraag voor de procesapparatuur.

INTERNATIONAAL
Internationale ambities? Wellicht heeft u recht op
subsidie!
Nederland is sterk op de internationale markt. Een groot deel
van de omzet wordt buiten de landsgrenzen gerealiseerd.
Om dit te stimuleren worden vanuit de overheid diverse
activiteiten ontplooid. Zo bracht minister-president Rutte
begin deze maand nog een bezoek aan de Verenigde Staten.
Zijn bezoek stond in het teken van innovatieve samenwerking
tussen Nederland en Sillicon Valley, dat gezien wordt als de
meest innovatieve regio van de wereld.

U wilt met uw organisatie activeiten ontplooien in
het buitenland?
Ook in 2016 zijn er diverse subsidiemogelijkheden
voorhanden, waarmee het ministerie van
Buitenlandse zaken ondersteuning biedt in uw
eerste stappen op de internationale markt.
We zetten er vier voor u op een rij:
1.

2.

3.

4.

Starters International Business (SIB)
Met de SIB regeling helpt het ministerie van
Buitenlandse Zaken ondernemers om de
eerste stappen te zetten tot het betreden van
de buitenlandse markt. Mkb’ers met geen of
weinig ervaring op het gebied van internationaal
zakendoen, kunnen via deze regeling
zogenaamde kennisvouchers inkopen.
Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsprojecten
en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)
Met de DHI wil het ministerie van Buitenlandse
Zaken ervoor zorgen dat er meer Nederlandse
ondernemingen succesvol worden op de
internationale markt, met name in opkomende
markten en ontwikkelingslanden.
Finance for International Business (FIB)
FIB is een co-financiering: een geldlening
ter financiering van nieuwe internationale
activiteiten waarmee het ministerie van
Buitenlandse Zaken banken het vertrouwen wil
geven om mee te financieren.
Partners for International Business (PIB)
PIB is een stimuleringsregeling waardoor de
overheid in de gelegenheid wordt gesteld
bedrijvenclusters te faciliteren en te helpen bij het
betreden van internationale markten.

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
Vanaf april weer subsidiemogelijkheden
voor innovators in sport
In 2015 startte het subsidie programma
Sportinnovator, ter verhoging van het economisch en
maatschappelijk rendement van innovatie in de sport.
In het eerste jaar werd meer dan 1,3 miljoen euro
vergeven aan organisaties en bedrijven die excelleren
op het gebied van sportinnovatie.
Lancering tweede call sportinnovator
Eind april wordt de tweede call gelanceerd. Het
budget voor 2016 wordt dan naar alle waarschijnlijkheid bekend gemaakt. Zowel innovatieve sportprojecten in de ideefase als projecten die nog getest
of verder ontwikkeld moeten worden, komen in
aanmerking voor deze subsidie.

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. Maart 2016
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