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INNOVATIE
Voorbereiding MIT kan van start

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren
en regio’s (MIT) komt al via verschillende regio’s in het
nieuws. Deze regeling geeft de mogelijkheid om subsidie te
verkrijgen voor diverse R&D-activiteiten die aansluiten bij de
regionale of nationale speerpunten van de topsectoren.
De afgelopen jaren startte de MIT in mei, maar nu gaat de
regeling al op 11 april a.s. open. Vooral voor de instrumenten
die op basis van binnenkomst beoordeeld worden, is
deze datum van belang. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
haalbaarheidsstudies, waarvoor dit jaar een lagere maximale
subsidie is vastgesteld (€ 25.000), zodat er nog meer
bedrijven gebruik van kunnen maken. Deze regeling wordt
over het algemeen als zeer waardevol gezien, omdat met
eigen uren gecofinancierd mag worden.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de publicatie
van de gewijzigde subsidieregeling, het subsidieplafond, de
deelplafonds. De openstellingsdata zijn al wel bekend:
•
•

11 april tot en met 7 september 2017
voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’
(first come first serve)
3 juli tot en met 7 september 2017
voor ‘R&D samenwerking’
(op basis van tendering)

Informatiebijeenkomst Provincie Zuid Holland
De provincie Zuid-Holland neemt het voortouw met het
aankondigen van een informatiebijeenkomst op woensdag
15 maart 2017. Deze bijeenkomst is gericht op innovatieve
mkb’ers in Zuid-Holland die actief zijn op het gebied van
één van de volgende topsectoren: water (inclusief delta
en maritiem), agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen,
hightech systemen & materialen (inclusief ict), chemie, bio
based, life science & health, energie en logistiek.

Melden van S&O-realisaties en BSNs 2016

Bedrijven die in 2016 een WBSO-beschikking
(S&O-verklaring) hebben ontvangen, zijn verplicht uiterlijk
31 maart a.s. de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren (en
indien van toepassing, kosten en uitgaven) door te geven aan
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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Nieuw in 2017: melden zonder activeringscode!
De eerste week van februari worden zoals ieder jaar de
“activeringscodes” verstuurd naar bedrijven die in 2016 een
S&O-verklaring hebben ontvangen. Deze code is echter niet
langer nodig voor het melden van de gerealiseerde uren (en
eventueel kosten en uitgaven) in 2016. U heeft alleen een
SO-nummer (referentie) van één van uw S&O-verklaringen
in 2016 nodig. Dit maakt de administratieve last een stuk
minder zwaar. Wel blijft een eHerkenning account nodig om
de melding te doen.
Er zijn enkele uitzonderingsgevallen waarin een activeringscode nog wel nodig is, bijvoorbeeld als u na uw (laatste)
aanvraag van 2016 heeft gekozen voor een andere
intermediair. De code onderaan de herinneringsbrief over
het melden, die u begin februari 2017 ontvangt, kan hier dan
alsnog voor gebruikt worden..
Maak altijd een melding!
De realisatie moet uiterlijk 31 maart 2017 zijn gemeld
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Zonder melding kan de toegekende WBSO-afdracht op
nul worden gesteld en moet u eventueel al toegepaste
loonheffingsafdracht terugbetalen.

INTERNATIONAAL
Budget komende DHI tender bekend

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten,
haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies
(DHI) is een regeling voor Nederlandse mkb-ondernemingen
met internationale ambitie. Binnenkort opent de eerste
tender binnen de DHI-regeling weer. De precieze datum is
nog niet bekend.
Subsidieonderdelen
De DHI-regeling bestaat uit 3 modules waarvoor subsidie
aangevraagd kan worden:
•
•

•

Demonstratieprojecten: De demonstratie van een
product of technologie in een van de doellanden ter
overtuiging van potentiële afnemers.
Haalbaarheidsstudies: Uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie 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.

Subsidie wordt toegekend op basis van ranking; alleen de
beste voorstellen worden beloond. De DHI-regeling is erg
populair omdat het één van de weinige subsidies is voor
internationaal ondernemen. Het is dan ook van belang de
aanvraag goed voor te bereiden.
Hoeveel subsidie is er mogelijk?
Afhankelijk van het soort project en het land waarin het
project wordt uitgevoerd is 50% subsidie mogelijk tot
maximaal € 200.000.

Starters International Business (SIB) in 2017

De Starters International Business subsidie (SIB), ook bekend
als de Vouchers Internationaal Ondernemen subsidie (VIO), is
voor mkb’ers met geen of weinig ervaring op het gebied van
internationaal zakendoen.
Per 1 oktober 2016 zijn verschillende regelingen gebundeld
tot één nieuwe regeling. Deze regeling bestaat uit drie
verschillende vouchers. Met deze vouchers kunt u advies
inkopen (coachingsvouchers en kennisvouchers) of meedoen
aan handelsmissies en collectieve beursinzendingen
(missievouchers) om uw kans op succes in het buitenland te
vergroten.
Budget
Het budget per voucher voor 2017 is als volgt:
•
•
•

Coachingsvouchers: € 2,4 miljoen, het zelfde bedrag als
in 2016;
Missievouchers: € 1.425.000. In 2016 was het budget
eerst € 1,2 miljoen, dit is in augustus verhoogd naar
€ 1.425.000;
Kennisvouchers: € 900.000. In 2016 was dit € 500.000.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Het is dus belangrijk zo snel mogelijk een complete aanvraag
in te dienen voordat het budget op is.
Wat levert een voucher op?
Afhankelijk van het type voucher heeft deze waarde tussen
de € 1.500 en € 2.500. De voucher is zes tot twaalf maanden
geldig vanaf de datum van dagtekening van het besluit tot
verstrekking.

Wijzigingen
Voor de eerste aanvraagronde van 2017 zijn de volgende
wijzigingen bekend:
•
•

Het budget voor ontwikkelingslanden is € 2 miljoen. Het
budget voor overige landen gaat van € 2,5 miljoen naar
€ 3,75 miljoen.
De DHI staat vanaf nu open voor alle landen met
uitzondering van Nederland en sanctielanden. Het project
of de studie hoeft dus niet langer van toepassing te zijn
op een ontwikkelingsland of opkomende markt.
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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. Februari 2017
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