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INNOVATIE

MILIEU & DUURZAAMHEID

€ 500.000 voor mkb’ers in regio Drechtsteden

Energiebewuste mkb’ers opgelet!

De Drechtsteden werken aan de versterking van de regionale
innovatiekracht met als ambitie de positie als maritieme
topregio te versterken. Als onderdeel van deze strategie
kunnen mkb-ondernemers uit de regionale (maritieme)
maakindustrie een beroep doen op het Mkb Katalysatorfonds
voor innovatieprojecten. De Drechtsteden willen hiermee
voorzien in de financieringsbehoefte van mkb-bedrijven
om te komen tot nieuwe innovatie, waardoor de sector
internationaal concurrerend kan blijven.

U kunt mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling
Energie-efficiëntieplan MJA3, voor het opstellen of
actualiseren van uw duurzaamheids- en strategisch beleid.

Mkb Katalysatorfonds Drechtsteden
Subsidiabel zijn haalbaarheidsprojecten en het ontwikkelen
en testen van prototypes en producten in de maritieme
sector. Het fonds kent de volgende subsidiemogelijkheden:
•
•
•
•

kennisvoucher: 50% van de rekening van de
kennisinstelling tot een maximum van € 5.000;
subsidie voor prototyping: 50% van de begrote kosten
tot een maximum van € 5.000;
haalbaarheidssubsidie: 50% van de begrote kosten tot
een maximum van € 25.000;
financiering van kwartiermakers open innovatiecentra:
50% van de begrote kosten tot een maximum van
€ 40.000.

Bijna € 11 miljoen budget voor MIT Zuid-Nederland
De colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben gezamenlijk
besloten tot wijziging en openstelling van de subsidieregeling
Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland
(MITZUID).
Voor de regeling – de Zuid-Nederlandse invulling van de
landelijke regeling Mkb-Innovatiestimulering Topsectoren
(MIT) – wordt in 2016 in totaal € 10,9 miljoen beschikbaar
gesteld. Hiervan is de ene helft afkomstig van de drie ZuidNederlandse provincies, de andere helft wordt bijgedragen
door het ministerie van Economische Zaken.
Voor projecten gericht op haalbaarheid en innovatieadvies
gaat de regeling open van 10 mei tot en met 1 september
2016, voor R&D-samenwerkingsprojecten loopt de
openstelling van 5 juli tot en met 1 september 2016.
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Wat is een energie-efficiëntieplan (EEP)
Het energie-efficiëntieplan geeft inzicht in de energetische
situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het EEP is
een instrument voor het plannen van maatregelen en kan
een belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en
strategische beleid.
Subsidie Energie-efficiëntieplan MJA3
Vanaf 1 april 2016 kunt u maximaal € 4.500 subsidie
aanvragen voor het opstellen van het energie-efficiëntieplan
voor de periode 2017-2020. Voor het actualiseren van een
bestaand plan is maximaal € 2.500 beschikbaar.
Voor deze subsidie is in 2016 een budget van ruim
€ 1,9 miljoen beschikbaar gesteld; € 126.000 voor het
opstellen van energie-efficiëntieplannen (openstelling vanaf
1 april tot en met 31 december) en € 1.830.000 voor het
actualiseren van de reeds lopende plannen (openstelling
vanaf 1 april tot en met 31 mei).
Voor beide varianten geldt een first-come, first-serve
beoordeling. Met slechts budget voor 28 aanvragen voor het
opstellen van nieuwe energie-efficiëntieplannen, is vroeg
aanvragen van de EEP daarom sterk aan te raden. Voor het
actualiseren van lopende plannen is voor ruim 730 aanvragen
budget beschikbaar.

In 2016 wederom subsidie op duurzame
tapijt(tegels)
2014 was het laatste jaar waarin voor onder andere
tapijt(tegels) de MIA-subsidie kon worden aangevraagd. In
2015 werd deze mogelijkheid door de overheid geschrapt.
Samen met Interface heeft Plus Projects in 2015 een nieuw
voorstel ingediend om de MIA-subsidie weer mogelijk te
maken. Dit voorstel is geaccepteerd en per 1 januari 2016 is er
weer subsidie beschikbaar voor duurzaam tapijt(tegels)!

MIA-subsidie
Een subsidie is de Milieu-investeringsaftrek (MIA)
feitelijk niet. Het is een fiscale regeling waarmee
bedrijven twee aantrekkelijke belastingvoordelen
kunnen krijgen, wanneer zij milieuvriendelijke
investeringen doen. Op deze manier probeert
de overheid milieuvriendelijke investeringen
te stimuleren. Het belastingvoordeel moet de
belemmering van hogere investeringskosten
wegnemen.
Het voordeel bestaat allereerst uit een deel van
de investering wat van de fiscale winst mag
worden afgetrokken, waarover men anders 25%
winstbelasting (Vpb) had moeten betalen. Daarnaast
kan in veel gevallen 75% van de investering versneld
of vertraagd worden afgeschreven, wat een renteen liquiditeitsvoordeel oplevert. Of beide voordelen
van toepassing zijn en wat dit netto oplevert, hangt
af van de categorie waarin de investering valt en
varieert tussen de 3,4% en circa 10%. Voor duurzame
tapijt(tegels) kan de aanvrager rekenen op beide
voordelen en een netto voordeel van circa 5%. Een
prettige meevaller voor de koper en een leuke
indirecte ‘korting’ die de legger of leverancier mee kan
nemen in een offerte.
Nieuwe aanwinst
De MIA-subsidie kan worden aangevraagd op meer
dan 270 codes die vermeld staan op de jaarlijks
vastgestelde Milieulijst. De nieuwe aanwinst op de
Milieulijst 2016 is code B 1810: tapijt(tegels) met
ten minste 50% gerecycled materiaal. Voor zowel
kamerbreed tapijt als tapijttegels kan subsidie worden
aangevraagd, bovendien zijn ook de leggingskosten
subsidiabel. Om aan te tonen dat het product
daadwerkelijk 50% gerecycled materiaal bevat dient
de aanvrager een EPD-certificaat te overleggen.
EPD systematiek
EPD staat voor Environmental Product Declaration.
Het is een Europees gestandaardiseerd life cycle
analyse-systematiek om de invloed van een product
op het milieu te bepalen. In de EPD wordt geen
waardeoordeel gegeven, maar een opsomming van
gestandaardiseerde en kwantificeerbare parameters.
Het is daarmee volledig onafhankelijk. Eén van
de cijfers die wordt genoemd is het percentage
gerecycled materiaal. Om de beoordeling van
aanvragen snel en efficiënt te kunnen afhandelen,
heeft de beoordelende instantie RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland) ervoor gekozen
de EPD als bewijsmiddel en criteria op te nemen.
In de tapijtsector is de EPD al vrij gangbaar en een
aanvrager kan het EPD-certificaat opvragen bij de
tapijt(tegel)leverancier of via de legger.

Waarom 50% recycled materiaal als criterium?
Er zijn legio criteria denkbaar: CO2-uitstoot, energieverbruik tijdens productie, afvalproductie etc. Ieder
criterium kent zijn eigen voor- en nadelen en het
belang van deze aspecten is zeker niet minder dan
het percentage recycled materiaal. Deze code is
echter de eerste in haar soort: een productcode
gericht op circulaire economie, wat de code uniek
én voor de RVO ook ‘spannend’ maakt. Van belang
was dat de code simpel en snel beoordeelbaar kon
worden voor de investeerder én de RVO. Immers,
niemand zit te wachten op discussies omtrent
het wel/niet voldoen aan subsidiecriteria of lange
beoordelingstrajecten. Het criteria recycled materiaal
sprong eruit vanwege het administratief gemak
waarmee het objectief te beoordelen is via een EPDcertificaat. Bovendien streeft de overheid ernaar om
meer bewustwording te creëren rondom het thema
circulaire economie, het gebruik van gerecycled
materiaal en de EPD.
Voor de Milieulijst 2017 wordt de code geëvalueerd en
mogelijk worden aangescherpt of uitgebreid.
Subsidie aanvragen
Er is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid
om deze nieuwe code snel en simpel te kunnen
beoordelen. Het aanvraagproces levert in de praktijk
echter nog wel eens problemen op. Zo is men vaak
niet bekend met het eLoket, of beschikt men niet
over het certificaat wat nodig is om in deze digitale
omgeving een aanvraag in te dienen. Ook moet er
binnen drie maanden na de opdrachtverstrekking een
aanvraag worden ingediend, deze deadline wordt zeer
regelmatig vergeten. Veel partijen maken dan ook
gebruik van intermediairs om de aanvragen voor de
MIA te verzorgen.
Nieuwe mogelijkheden voor 2017
Heeft u een product dat naar uw mening toegevoegd
zou moeten worden aan de Milieulijst 2017? De RVO
nodigt de markt van harte uit om met voorstellen te
komen. Nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend
tot 1 september 2016.
Energiezuinig
Naast de MIA is er ook nog de EIA (Energieinvesteringsaftrek). De EIA lijkt sterk op de
MIA regeling maar richt zich op Energiezuinige
investeringen. Voor investeringen in tapijt(tegels)
weinig relevant. Echter, in projecten waarin het
tapijt wordt vervangen worden er vaak ook andere
investeringen gedaan in bijvoorbeeld LED-verlichting,
warmtepompen of luchtbehandeling. Energiezuinige
investeringen kunnen standaard rekenen op een
netto voordeel van 14,5%.
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INTERNATIONAAL
Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en
investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)
Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden
door hun snelle ontwikkeling steeds vaker kansen voor
Nederlandse export en investeringen. Hiervoor zijn drie
subsidies beschikbaar gesteld die tot 50% van de kosten
voor demonstraties, haalbaarheid en kennisverwerving
in aangewezen landen vergoeden en export moeten
bevorderen.
Subsidiemogelijkheden
•
demonstratieprojecten van bedrijven kunnen subsidie
krijgen voor demonstratie van een product of
technologie in een van de doellanden. Zo kunnen zij
potentiële afnemers overtuigen;
•
daalbaarheidsstudies van bedrijven kunnen subsidie
krijgen voor een studie naar de haalbaarheid van een
project in een van de doellanden. Het gaat hier om
technische of commerciële haalbaarheid van een project;
•
investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar
de technische en commerciële haalbaarheid van uw
investering in een onderneming in een van de DHI-landen.
Hoeveel subsidie is mogelijk?
Afhankelijk van het soort project en het land waarin het
project wordt uitgevoerd is 50% subsidie mogelijk tot
maximaal € 200.000.
DHI vervangt DHK
De DHI-regeling komt in plaats van de DHK-regeling. De DHKregeling is gesloten. Er is veel veranderd:
•
het onderdeel kennisverwerving is verdwenen.
Investeringsvoorbereidingsstudies is nu als aparte
module in de DHI-regeling opgenomen;
•
de DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat betekent
dat er rondes komen waarbij u een aanvraag kunt
indienen voor subsidie;
•
de intakeprocedure is vervallen;
•
de criteria voor aanvragers van de subsidie, de omvang
van de subsidie en de subsidiabele projectkosten zijn
veranderd.
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Wanneer een aanvraag voor DHI indienen?
De eerste tenderronde voor DHI is open van 5 maart t/m
8 april 2016. Het beschikbare budget wordt verdeeld op
basis van een tenderprocedure: alleen de projecten die het
best scoren op de criteria ontvangen subsidie totdat het
beschikbare budget is uitgeput.

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
€100.000 voor langer zelfstandig en vitaler
thuiswonen
Het fonds NutsOhra is op zoek naar projecten binnen
het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’. Dit
subsidieprogramma is gericht op alleenstaande ouderen
met een beperking, met als doel hen langer en vitaler
zelfstandig thuis te laten wonen. Ook ondernemers kunnen
meedoen in een subsidieaanvraag. Deze oproep is gericht
op verspreidingsprojecten op het gebied van meedoen
en bewegen en projecten gericht op het bevorderen van
technologische hulpmiddelen. Er is een totaalbudget van
€ 2,2 miljoen beschikbaar. De aangevraagde subsidie
bedraagt maximaal € 100.000 per project.
Wanneer kan een project worden ingediend?
Binnen deze oproep kan uw project worden ingediend van 15
maart tot en met 12 mei 2016 (15.00 uur).
Wat zijn de criteria?
•
doelgroep voor het project zijn alleenstaande,
zelfstandig wonende, 65+-ers met een beperking (niet
dementerend);
•
ouderen zijn zelf actief betrokken bij de opzet en
uitvoering van het project;
•
de projecten mogen maximaal anderhalf jaar duren;
•
de projecten moeten van start gaan tussen 20 juli en 20
november 2016.

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. April 2016
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