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INNOVATIE
Europese innovatie subsidie landt op RDM
Rotterdam!

Opnieuw spelen partijen op RDM Rotterdam de hoofdrol
in een Europees subsidieproject. Afgelopen juli is bekend
geworden dat de Hogeschool Rotterdam en RDM Makerspace
met hun 3D&FPP-project ruim € 2 miljoen krijgen vanuit het
INTERREG 2 Zeeën programma.
Het project 3D&FPP betreft het integreren van 3D
metaalprinten en flexibele post processing en is een
samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, RDM
Makerspace, TNO en Hittech en een aantal partners in België
en Engeland.
In het internationale partnerschap wordt de komende drie
jaar samengewerkt om het nabewerkingsproces van 3D
geprinte, metalen delen substantieel te verbeteren, waardoor
de lead time met 50% en de productiekosten met 30%
kunnen worden gereduceerd. Het is de bedoeling dat in 2019
een prototype op RDM Rotterdam wordt gedemonstreerd
aan alle geïnteresseerden. Het project is op dit moment in de
voorbereidingsfase; in oktober vindt de kick-off tussen de
partners op RDM Rotterdam plaats.

INTERNATIONAAL
Aanpassingen in subsidie voor internationaal
zakendoen per 1 oktober 2016

De Starters International Business subsidie (SIB regeling) is
voor mkb’ers met geen of weinig ervaring op het gebied van
internationaal zakendoen. Met drie verschillende vouchers
kunt u advies inkopen of meedoen aan handelsmissies en
collectieve beursinzendingen.
Oude vouchers in een nieuw jasje
Per 1 oktober 2016 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd
in de subsidieregeling; SIB-Aanvragen waarover op 30
september 2016 nog geen uitspraak is gedaan door de RVO
vallen onder de nieuwe beleidsregel en worden op basis
hiervan beoordeeld. De bedragen van de vouchers blijven
gelijk.
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Internationaliseringvouchers heten voortaan
coachingvouchers. De coachingvoucher kan worden gebruikt
voor het inschakelen van adviseurs van verschillende
organisaties waar de RVO mee samenwerkt. Samen
onderzoekt u, in drie tot vijf gesprekken, de mogelijkheden en
risico’s bij het internationaal zakendoen in een specifiek land.
Vouchers voor collectieve activiteiten blijven bekend als
missievouchers. Met de missievouchers kunt u meedoen aan
handelsmissies en collectieve beursinzendingen. Het extra
budget voor missievouchers was uitgeput. Per
1 oktober 2016 is er weer budget en is het weer mogelijk
missievouchers aan te vragen. Enkele voorwaarden om in
aanmerking te komen zijn gewijzigd.
Nieuwe voucher
Er is ook een nieuwe voucher kennisverwerving. Deze
kan worden gebruikt voor het inhuren van juridisch en
fiscaal adviseurs die bekend zijn met de regelgeving in het
exportland.
Wat levert een voucher op?
De aanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst en leveren een mkb-onderneming maximaal
€ 2.500 op. De vouchers zijn zes tot twaalf maanden
geldig vanaf de datum van dagtekening van het besluit tot
verstrekking.

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
Noord-Brabant maakt budget vrij voor innovatieve
arbeidsmarktprojecten
Als nieuw onderdeel van de Subsidieregeling economie en
innovatie Noord-Brabant 2016 is de regeling Innovatieve
arbeidsmarkt gepresenteerd.

Projecten kunnen tot en met 15 december 2016 rechtstreeks
worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant.
Projectsoorten
De provincie is op zoek naar de volgende projectsoorten:
•
het verrichten van een onderzoek naar innovatieve
concepten ten behoeve van de arbeidsmarkt (40%
subsidie, maximaal subsidiebedrag € 75.000);

•
•

het opstellen van een businessplan voor innovatieve
concepten ten behoeve van de arbeidsmarkt (40%
subsidie, maximaal subsidiebedrag € 75.000);
het doorvoeren van vernieuwingen ten behoeve van de
arbeidsmarkt (40% subsidie, maximaal subsidiebedrag
€ 200.000, minimaal € 100.000).

Indien de subsidie ten goede komt aan experimentele
ontwikkeling, bedraagt de subsidie 25% van de subsidiabele
kosten.
Voorwaarden
Projecten moeten substantieel zijn en voldoen aan de
volgende voorwaarden:
•
het project wordt uitgevoerd in de provincie NoordBrabant;
•
het project stimuleert de economie;
•
het project is gericht op innovatie;
•
het project is gericht op een toename van de
arbeidsparticipatie.
Het project stimuleert of versterkt een van de volgende
speerpunten:
1. internationalisering;
2. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
3. “iedereen” doet mee”;
4. sociale innovatie / mkb-versterking.
Beoordeling
Bij overschrijding van het budget van € 2 miljoen worden
projecten gerankt en op basis van de volgende criteria
beoordeeld:
•
innovativiteit, max. 8 punten;
•
de mate van bijdrage aan meerdere speerpunten,
max. 4 punten;
•
cofinanciering van derden, max. 4 punten;
•
aansluiting bij andere projecten over hetzelfde thema,
max. 4 punten;
•
•

benadering vanuit verschillende invalshoeken,
max. 4 punten;
de mate van kennisdeling, max. 4 punten.

Tel mee met Taal

Eén op de zeven werknemers in Nederland heeft moeite
met lezen en schrijven. Dit betekent vaak dat hij of zij minder
productief is. Een taalachterstand betekent ook minder
doorgroeimogelijkheden. Daarom kunnen werkgevers en
lokale of regionale samenwerkingsverbanden in de periode
van 1 januari tot 30 juni in 2017 en 2018 subsidie aanvragen
voor scholing, die de taalvaardigheid van hun werknemers
verbetert.
Het doel is om de taalachterstand in Nederland terug te
dringen en het land productiever te maken.
Budget
In totaal is er € 4,7 miljoen beschikbaar. Het budget voor de
eerste aanvraag periode (2017) is € 2,6 miljoen en voor de
tweede aanvraagperiode (2018) € 2,1 miljoen. Aanvragen
worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per
subsidieaanvraag en maximaal 67% van de subsidiabele
kosten. Maximaal € 1.500 per opleidingstraject per
deelnemer en een uurtarief van maximaal € 150.
Voorwaarden
•
Het mag bij deze subsidie niet gaan om een onderdeel
van een inburgeringscursus.
•
Het opleidingstraject moet voor 30 juni 2019 zijn
afgerond.
•
Uit actuele individuele niveaubepaling of niveau indicatie
moet blijken dat de deelnemende werknemers de
Nederlandse taal beheersen op het referentieniveau 2F
of lager. 2F is het niveau wat iemand heeft aan het eind
van een vmbo-opleiding.
•
De personeelskosten van de aanvrager mogen maximaal
40% van de subsidiabele kosten zijn.
Meer informatie over deze subsidieregeling is te lezen op de
website van de Rijksoverheid.
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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. Oktober 2016
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