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INNOVATIE

INTERNATIONAAL

MIT 2017, indientermijnen landelijk vangnet

Nog volop subsidiebudget voor Interreg NWE
voorstellen

Ook in 2017 stellen het ministerie van Economische Zaken
en de regio’s (provincies) gezamenlijk geld beschikbaar voor
de MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).
Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en
kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.
Subsidieactiviteiten
Met de MIT kunnen mkb’ers een subsidie tot maximaal
€ 100.000 ontvangen voor innovatieve activiteiten,
die aansluiten op het regionale en/of topsectorbeleid.
Activiteiten waaraan kan worden gedacht zijn inkopen van
advies via een innovatie-adviesproject of kennisvoucher,
het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten of het uitvoeren
van een innovatief samenwerkingsproject. Inmiddels is het
budget voor 2017 en de aanvraagperioden in het kader van
het nationale vangnet officieel bekend gemaakt, naast de
regionale budgetten die al eerder waren gepubliceerd. Verder
is de regeling op enkele onderdelen licht gewijzigd.

Op 14 en 15 maart zijn in Parijs de projectaanvragen voor de
calls 2 en 3 van Interreg NWE beoordeeld. Er resteert nu nog
285 miljoen euro subsidiebudget, ruim 75% van het totale
beschikbare budget.
Nederlands subsidiesucces in Interreg NWE
Van de tien in call 2 en 3 goedgekeurde projecten die in stap
2 zijn verder ontwikkeld, werden er zeven goedgekeurd (met
voorwaarden) en drie afgewezen. Onder de goedgekeurde
aanvragen zijn de volgende projecten met Nederlandse
deelname:
•
•

Voor de MIT is in 2017 € 35 miljoen aan EZ-middelen
beschikbaar. Hiervan wordt € 14,35 miljoen ingezet in de
landelijke MIT-subsidiemodule.
Aanvragen in het kader van het nationale vangnet kunnen
worden ingediend van:
•
•

•

11 april t/m 30 juni 2017 (innovatienetwerken,
innovatiemakelaars);
11 april t/m 7 september 2017 open voor de kleine
instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten
en Haalbaarheidsprojecten (afhandeling op volgorde van
binnenkomst);
3 juli t/m 7 september 2017 open voor R&Dsamenwerkingsprojecten (afhandeling volgens het
tenderprincipe).

Wijzigingen MIT 2017
De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2016 is
een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor
haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal
€ 25.000.
Verder geldt nu dat de subsidie voor het onderdeel
experimentele ontwikkeling, 35% van de subsidiabele kosten
bedraagt.
De regionale indientermijnen en thema’s wijken op
onderdelen af van de landelijke aanvraagperiodes. Neem
voor de regionale thema’s en instrumenten en bijbehorende
indientermijnen contact met uw RSM-adviseur. Wij kunnen
aangeven bij welk loket u terecht kan.
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•

•

BONE (P1; innovatie, NL; Maastricht UMC); project over
de validatie van een techniek voor de ontwikkeling van
kunstgewrichten;
H2SHARE (P2; CO2 reductie, BE); project over de
ontwikkeling (VDL), validatie en implementatie van
trucks met waterstof range extenders waarbij diverse
pilots met toekomstige gebruikers (o.a. DHL en Colruyt),
de beschikbaarheid voor de markt en het gebruik van
waterstof voor vrachtvervoer en distributie een boost
moet geven;
UP-STRAW (P2: CO2 reductie, FR); strobouw als
ecologisch alternatief voor duurzame bouw en
verbouw van utiliteitsgebouwen (o.a. verbouw
sportaccommodatie Tilburg).
LOGIC (P2: CO2 reductie NL; Ontwikkelbedrijf NoordHolland-noord); project voor de optimalisatie en lokale
ontwikkeling en invoering op het net van duurzame
energie voor meer “afgelegen” gebieden (o.a.
doorontwikkeling zelfvoorzienendheid Texel);

Ook het al eerder goedgekeurde project PHOS4YOU
werd definitief goedgekeurd, wat het aantal definitief
goedgekeurde projecten op zeventien brengt (met acht
Nederlandse Lead Partners).
Resterend budget Interreg NWE
Als alle projecten definitief worden goedgekeurd, zal er 23%
van het totaalbudget zijn vergeven, en resteert nog 285
miljoen Euro. Daarmee is er nog ruimte voor veel nieuwe
projecten in het NWE-programma op het gebied van
innovatie, CO2-reductie of het verminderen van het gebruik
van grondstoffen en materialen.
Tijdpad volgende subsidiecalls Interreg NWE
•
•

Sluiting call 5: 24 Mei 2017, beslissing in september
Sluiting call 6: voorlopig: sluiting half november 2017,
beslissing februari /maart 2018 (onder voorbehoud)

Brexit: feiten en fabels
Het Nederlandse Contact Point meldt: “We horen vaak
berichten over de gevolgen van de voorgenomen Brexit,
die niet volledig kloppen. De enige boodschap die klopt is
dat alle Britse partners met een goedgekeurd project vóór
de daadwerkelijke Brexit, kunnen rekenen op financiële
steun van de Britse regering. Dit is bevestigd door de Britse
vertegenwoordigers. Zie statement op de website van
Interreg.

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
Experimenten meer werk voor vijftigplussers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vindt het belangrijk om meer aandacht te geven aan
meer werk voor vijftigplussers. Daarom is de nieuwe
tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor
vijftigplussers in het leven geroepen.
Doel
Het doel is het stimuleren van experimenten die zijn
gericht op het benutten en toegankelijk maken van latente
werkgelegenheid voor vijftigplussers. Hiermee wil men de
mogelijkheden op werk voor deze doelgroep vergroten.
Subsidie wordt verstrekt aan innovatieve initiatieven, waarbij
nieuwe methodieken worden ontwikkeld en toegepast
om vijftigplussers naar werk te begeleiden. Het moet
daarbij gaan om werkgelegenheid die niet via de reguliere
wervingskanalen vervuld wordt. Het gaat om nieuwe, anders
dan de gebruikelijke, manieren om te voorzien in latente
werkgelegenheid voor vijftigplussers. De initiatieven moeten
bij gebleken effectiviteit, toepasbaar en vrij beschikbaar zijn
voor breder gebruik.

Er wordt subsidie ter beschikking gesteld voor diverse
activiteiten.
Onderhoud monumenten
De subsidieregeling instandhouding monumenten voorziet
in een bijdrage van 50% voor structurele onderhoudskosten
en er werd in 2016 voor 55 miljoen benut, terwijl er 76 miljoen
beschikbaar was. Het ziet ernaar uit dat vooral eigenaren van
monumentale openbare gebouwen, verdedigingswerken en
agrarische panden niet voldoende gebruik maken van deze
mogelijkheid.
Herbestemming monumenten
De subsidieregeling stimulering herbestemming
monumenten is specifiek gericht op het duurzaam
gebruiken van monumenten en andere gebouwen met een
cultuurhistorische waarde. Gebouwen waar niet eenvoudig
een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële
gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor
subsidie.
Provinciale subsidies
Vrijwel elke provincie besteedt aandacht aan het
ondersteunen van uitgaven die gerelateerd zijn aan
monumenten. Provincie Utrecht en Noord Brabant
spendeerden onlangs respectievelijk € 3,3 en € 2,2 miljoen
euro voor restauratiedoeleinden.
Kortom, wanneer er sprake is van een monumentaal
pand (rijksmonument maar ook monumenten met een
provinciale of gemeentelijke cultuurhistorische status) is het
raadzaam de externe financiering te onderzoeken. Verbouw,
herbestemming, onderhoud of restauratieplannen kunnen
hier vaak aanspraak op maken. Daarnaast kunnen regionale
vermogensfondsen ook nog interessant zijn, omdat zij soms
vanuit hun achtergrond specifiek wensen bij te dragen aan
monumenten in de regio.

Subsidie
Er is € 3 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal
€ 125.000 en maximaal € 750.000.
Aanvragen
Aanvragen kunnen van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017
worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst
verstrekt.

Aandacht voor monumenten

De Nederlandse overheid stimuleert al geruime tijd de
instandhouding en restauratie van (rijks-)monumenten.
Zowel de nationale overheid, als gemeentes en provincies,
kenden de afgelopen jaren miljoenen aan subsidie toe, aan
projecten voor monumentale gebouwen.
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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 2017
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