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INNOVATIE
Subsidieoproep Nationale Sportinnovator Prijs
2017 geopend

In 2015 startte het subsidieprogramma Sportinnovator met
als doel het economische en maatschappelijke rendement
van kennis en innovatie in de sport te verhogen. Als onderdeel
van het sportinnovator programma, heeft ZonMw de
Nationale Sportinnovator prijs 2017 weer geopend voor
subsidieaanvragen.
Het doel van de subsidieoproep is het stimuleren en
bijdragen aan het ontwikkelen van revolutionaire ideeën
en productinnovaties op het gebied van (top)sport en
bewegen. Met de Olympische en Paralympische Spelen in het
vooruitzicht, is het thema van dit jaar Towards Tokyo 2020.
De oproep richt zich op de productinnovaties die een impact
gaan hebben op de sportprestaties van het Nederlandse
team tijdens deze Spelen.
Voorwaarden
Projecten komen in aanmerking voor financiering wanneer:
•
De projectaanvraag binnen een periode van 6 tot
18 maanden zal voltooien in een getest en werkend
prototype;
•
de innovatie impact heeft voor de (top)sport;
•
de innovatie economisch rendement en/of
maatschappelijke waarde heeft;
•
de innovatie zich leent voor een spin-off naar
breedtesport en bewegen;
•
de hoofdvrager een Nederlands rechtspersoon en
rechthebbende van het voorstel is.
Subsidiemogelijkheden
Per projectvoorstel kan minimaal € 20.000 en maximaal
€ 50.000 subsidie aangevraagd worden. In totaal is
€ 250.000 te verdelen over de ideeën die de Nederlandse
sportprestaties tijdens de Olympische en Paralympische
Spelen in 2020 het meest stimuleren.
Aanvragen kunnen tot en met 10 oktober 2017, 14.00
uur worden ingediend via ProjectNet, het elektronisch
indiensysteem van ZonMw. Download ‘Oproep Nationale
Sportinnovator Prijs 2017- Towards Tokyo 2020’ voor meer
informatie.

WBSO-aanvraagprocedure per 2018 gewijzigd

Na een evaluatie van het huidige WBSO-aanvraagproces,
wordt het aanvragen van de innovatiesubsidie - naar
verwachting - vanaf 2018 gewijzigd.
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Wat kunnen we verwachten?
De plannen voor deze veranderingen worden deze zomer
verder uitgewerkt. De belangrijkste geplande wijzingen zijn
als volgt:
•
Het offline WBSO-aanvraagprogramma verdwijnt. Het
nieuwe online aanvraagprogramma werkt in de browser
en vult bedrijfsgegevens automatisch in.
•
Het blijft wel mogelijk om de aanvraag offline voor te
bereiden in een nieuw projectformulier (pdf), die via
de website van de RVO te downloaden is. Met de pdf is
het mogelijk om nieuwe projecten te importeren, maar
lopende projecten kunnen niet gewijzigd worden.
•
Het wordt mogelijk om individuele projecten uit een
vorige aanvraag te kopiëren naar een nieuwe WBSOaanvraag. Voorheen was het enkel mogelijk om de gehele
aanvraag te dupliceren, inclusief alle projecten.
•
Daarnaast worden enkele vragen aangepast. Zo worden
vragen die niet worden beoordeeld of gebruikt voor de
statistiek verwijderd, invoervelden worden vergroot en
sommige vragen worden geherformuleerd.
Eind augustus wordt duidelijk of deze gewijzigde plannen
doorgevoerd worden.

Provincie Flevoland stimuleert het mkb met
vouchers

Naast de kennisvoucher die binnen de MIT-regeling een
van de mogelijke subsidies is, wordt er regelmatig door
regionale overheden besloten om vouchers in te zetten ter
ondersteuning van het mkb. Onlangs kondigde de provincie
Flevoland de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland
2017-2020 aan.
Hiermee wil zij ondernemerschap van het mkb, met
de potentie en de ambitie om te groeien in Flevoland,
ondersteunen en versterken. De vouchers kunnen ingezet
worden voor het inschakelen van externe deskundigheid bij
het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of
het managen van de transformatie die leidt tot meer omzet
en/of werk. Bij de aanvraag dient dus duidelijk gemaakt te
worden dat de ondernemer doelbewust wil veranderen,
en de ambitie heeft om te starten met verbetering van
de bedrijfsvoering of (nieuwe) bedrijfsactiviteiten die
commercieel en financieel levensvatbaar zijn en leiden tot
meer omzet en/of werk. Er moet dus sprake zijn van het
ontbreken van de benodigde specifieke kennis, expertise
en/of faciliteiten, of de ondernemer moet nieuwe of andere
vaardigheden ontwikkelen voor de (volgende) fase waarin de
onderneming zich bevindt.

Drie vouchers
Er zijn drie type vouchers beschikbaar:
•
Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde
en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business
development, investment readiness of versnelling van
(nieuwe) bedrijfsactiviteiten;
•
Voucher persoonlijke ontwikkeling: inhuur van coaching
en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van
de ondernemer;
•
Voucher bedrijfsscholingsscan: inhuur voor de uitvoering
van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit
van medewerkers in relatie tot de ambities van de
onderneming.
Subsidie
Tot en met 31 december 2020 is een budget van € 2,2 miljoen
beschikbaar; € 2 miljoen voor de vouchers kennis & expertise
en/of de vouchers persoonlijke ontwikkeling en € 200.000
voor de vouchers bedrijfsscholingsscan.
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden
door een voucher vergoed. Voor de Voucher kennis &
expertise geldt hierbij een maximum van € 15.000. Voor
de Voucher persoonlijke ontwikkeling en de voucher
bedrijfsscholingsscan is dit maximum € 5.000. Een
ondernemer mag alle typen vouchers aanvragen en mag
bovendien meerdere keren een voucher van eenzelfde type
aanvragen, totdat het genoemde maximumbedrag van dat
type voucher is bereikt.

MILIEU EN
DUURZAAMHEID
Zuid-Holland investeert in duurzame
bedrijventerreinen

Opnieuw heeft Zuid-Holland subsidie beschikbaar gesteld
voor investeringen in het verbeteren van bedrijventerreinen
in de provincie. In totaal is € 600.000 beschikbaar voor
onder meer het onderzoeken van mogelijkheden voor
energiebesparing, het opwekken van duurzame energie,
maar ook voor zaken als het aanleggen van glasvezel.
Subsidie planvorming verbetering bedrijventerreinen ZuidHolland
De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele
kosten van het project, met een maximum van € 35.000 per
project. Voor projecten waarvan de kosten niet hoger zijn dan
€ 10.000 bedraagt de subsidie 90% van de kosten.

Subsidiabele projecten
Subsidie wordt onder andere verstrekt voor het inhuren van
een externe partij voor het laten maken van een analyse van
kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het
gebied van kwaliteit en verduurzaming.
Maar ook kan subsidie worden aangevraagd voor het
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van
een business case voor:
1. Energiebesparing bij bedrijven op het bedrijventerrein
2. het opwekken van duurzame energie op het
bedrijventerrein;
3. de aanleg van een collectief glasvezelnet op het
bedrijventerrein;
4. collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein;
5. het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de
parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein;
6. het oprichten of het verbeteren van collectief woonwerkverkeer voor op het bedrijventerrein werkzame
werknemers.
Aanvragen planvormingssubsidie?
Vanaf 28 augustus tot en met eind december kunnen
aanvragen worden ingediend. Volledige aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het
beschikbare budget (€ 600.000) uitgeput is.
De subsidie wordt aangevraagd door een ondernemersvereniging, een stichting BIZ (BedrijvenInvesteringsZones),
of een gemeente, ondersteund door andere belanghebbende
partijen.

EIA en MIA/Vamil leverden in 2016 bijna € 4 miljard
aan investeringen op
Het jaarverslag van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) en
de Milieu-investeringsaftrek (MIA) van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) is gepubliceerd. In 2016
hebben Nederlandse bedrijven voor bijna 1,4 miljard euro aan
investeringen in energiezuinige maatregelen en 2,6 miljard
euro in milieuvriendelijke technieken gemeld. Dit leverde
een totaal van 272 miljoen euro fiscaal voordeel voor deze
investeringen.
EIA
De hoeveelheid EIA-aanvragen in 2016 is gestegen met 20%
ten opzichte van 2015, naar een totaal van 17.192 aanvragen.
De maatregelen zorgen voor een energiebesparing van
600 miljoen m3 aan aardgas. Dit staat gelijk met een
CO2-reductie van ongeveer 1100 kiloton per jaar, of te wel de
uitstoot van ongeveer 375.000 huishoudens.
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MIA/Vamil
Het totaal aantal aanvragen voor de MIA/VAMIL stond
in 2016 op 9698. Ondanks een lager aantal aanvragen
in vergelijking met de afgelopen jaren, is het totale
investeringsbedraghet op twee na de hoogste in de 16-jarige
geschiedenis van de MIA/VAMIL.
In 2016 nam het investeringsbedrag op het gebied van
circulaire economie met ruim 50% toe. Daarnaast vonden
veel duurzame investeringen plaats in mobiliteit, voedsel en
bouw.

EIA aftrekpercentage al in 2017 naar 55%

In het belastingplan 2017 werd reeds melding gemaakt
van het feit dat de EIA minder zou worden. In 2017 zou een
aftrekpercentage gelden van 55,5% in plaats van de 58% in
2016. Dit percentage zou in 2018 nog iets afnemen naar 55%.
Met terugwerkende kracht is inmiddels besloten om al vanaf
1 januari 2017 over te gaan naar een percentage van 55%.
Desalniettemin levert de EIA over het algemeen 13,75% netto
voordeel op voor diverse energiezuinige investeringen.

INTERNATIONAAL
DHI op 8 augustus 2017 weer open: bijna
€ 6 miljoen voor projecten mkb-ondernemers
in het buitenland

Bent u een mkb-onderneming met een export- of
investeringsproject in het buitenland? Dan kunt u wellicht
gebruik maken van de subsidie Demonstratieprojecten,
Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies
(DHI).
Subsidieonderdelen
De DHI kent drie verschillende subsidievormen:
•
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.
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Subsidie wordt toegekend op basis van ranking; alleen de
beste voorstellen worden beloond. De DHI is erg populair
omdat het een van de weinige subsidies voor internationaal
ondernemen is. Het is dan ook van belang de aanvraag goed
voor te bereiden.
Quick scan
Door middel van een verplichte quick scan wordt het eerste
projectidee getoetst door een projectadviseur van de
DHI. Hieraan wordt een advies uitgebracht of uw project
voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met
dit advies ontvangt u een code, waarmee u een volledige
aanvraag kunt indienen.
Wijzigingen ten opzichte van 2016
Ook voor de tweede tender van 2017 gelden de volgende
wijzigingen:
•
Het budget voor ontwikkelingslanden is € 2 miljoen. Het
budget voor overige landen gaat van € 2,5 miljoen naar
€ 3,75 miljoen.
•
De DHI staat 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. Wel moet uw
project een bijdrage leveren aan het duurzaam oplossen
van een lokaal probleem.
Hoeveel subsidie en wanneer indienen?
Afhankelijk van het soort project en het land waarin het
project wordt uitgevoerd is 50% subsidie mogelijk tot
maximaal € 200.000.
De tweede tender loopt van 8 augustus tot en met 19
september 2017 (15.00 uur).

CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
Meer budget voor tweede aanvraagronde
Regionaal investeringsfonds MBO

Het Regionaal investeringsfonds MBO ondersteunt publiek
private samenwerkingsverbanden die de aansluiting van
het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt
verbeteren. Scholen, overheden en het bedrijfsleven worden
uitgenodigd om de regionale arbeidsproblematiek of de
problemen binnen een bepaalde branche aan te pakken.

Subsidie
De subsidieaanvraag bestaat uit een regionaal
visiedocument, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting
en een samenwerkingsovereenkomst.
Het visiedocument geeft een beschrijving van de situatie
in de regio, omschreven met input vanuit de relevante
partijen in de regio en in de betreffende sector. Belangrijk
is om te onderbouwen dat het samenwerkingsproject
aansluit bij het uitgangspunt van een doelmatig aanbod van
beroepsopleidingen tussen onderwijsinstellingen.
Concreet moet ingegaan worden op:
•
een afbakening van de regio waarvoor de publiek-private
samenwerking actief is;
•
een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag
van de arbeidsmarkt naar gediplomeerden waar de
activiteiten van de publiek-private samenwerking zich op
richten;
•
een overzicht van de relevante partijen in de regio en in
de desbetreffende sector;
•
een overzicht van de partijen, met wie wordt
samengewerkt binnen de publiek-private samenwerking
en een beschrijving van de rol van deze partijen;
•
een beschrijving van de wijze waarop wordt
voortgebouwd op de bestaande regionale en sectorale
agenda’s ten aanzien van de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt die relevant zijn voor de
publiek-private samenwerking.

moet bestaan uit minimaal één uit de openbare kas
bekostigde onderwijsinstelling en één arbeidsorganisatie.
Onder arbeidsorganisaties worden verstaan: organisaties die
economische activiteiten uitoefenen, zoals bedrijven, maar
ook publieke organisaties als zorg- en welzijnsinstellingen of
onderwijsinstellingen.
Budget
Het budget voor 2017 is € 25 miljoen. De regeling is met een
jaar verlengd. Voor 2018 is ook weer € 25 miljoen toegezegd,
verdeeld over twee indieningsperiodes (doorgaans eind
januari / eind juni).
Het budget voor 2017 bedraagt € 60 miljoen: € 20 miljoen
voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40 miljoen voor
technische ontwikkelingsprojecten. Inmiddels is het budget
voor klinische ontwikkelingsprojecten uitgeput.
Op 1 juli zijn restanten van de deelbudgetten gecombineerd
tot één budget. Tot 2 juli 2017 zijn er voldoende aanvragen
ontvangen om het beschikbare (totaal) budget uit te geven.
De toekenning van de ingediende aanvragen en daarmee de
uitputting van het budget zal dit najaar plaatsvinden. De kans
dat er nog budget beschikbaar is voor een aanvraag na
1 juli 2017 is ingediend is erg klein.

Het plan van aanpak pakt vervolgens door op het
visiedocument door een concrete uitwerking van de
activiteiten met doelstellingen, mijlpalen en taakverdeling per
consortiumpartner.
Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal éénderde deel van de
meerjarenbegroting met een drempel van minimaal
€ 200.000 en maximaal € 2 miljoen per subsidieaanvraag.
Aanvullend kan ook een subsidie aangevraagd worden voor
het doelmatiger organiseren van het opleidingsaanbod.
Daarvoor is een bedrag van maximaal € 500.000 per
subsidieaanvraag beschikbaar. Voor deze subsidie is een
apart voorstel en een aparte begroting nodig.
Voor wie?
In aanmerking voor subsidie komt het bevoegd gezag van
een mbo-onderwijsinstelling. Het samenwerkingsverband
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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
Schiphol, T 020 653 36 66
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. Juli/augustus 2017
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