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Afspraken MKB samenwerkingsagenda 
•  gezamenlijke instrumentenkoffer met uniforme instrumenten 
•  inhoud/sturing: agenda’s Topsectoren én Regionale innovatiestrategieën 
•  aanvragen, die passen in RIS én Topsectoren komen in aanmerking 

voor gezamenlijke financiering 
•  € 40 mln. in beginsel beschikbaar:  
 - EZ : € 20 mln.  
 - landsdelen : € 20 mln. 
•  subsidiariteit: primair regio als niet mogelijk dan rijk 
•  landelijk beschikbaar € 15 mln. : voor vangnet regio en nationale 

prioriteiten. 
•  evaluatie in 2015 



april 8, 2015 
Ministerie van Economische Zaken 3 

Uitgangspunten  

•  transparant, toegankelijk en eenvoudig voor mkb (‘simpeler en beter’) 
•  passend binnen de agenda’s/roadmaps Topsectoren 
•  passend binnen de Regionale Innovatiestrategieën 
•  uniforme beoordeling 
•  harmonisatie instrumenten 
•  beperkt aantal loketten 
•  beperken administratieve lasten en uitvoeringskosten 

Daarnaast: 
•  2015 : proefjaar. Ruimte voor in- en toegroeien; evaluatie medio 2015 
•  Elke topsector ontvangt minimaal budget 2014 (uit landelijk + 

regionaal) 



Topsectoren & Regionale Innovatiestrategie 
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Topsectoren	  &	  
Regionale	  
Innova3estrategie	  

TS	   RIS	  

.	  €	  20	  mln.	   €	  30	  mln.	   €	  30	  mln.	  +	  PM	  

-‐	  landelijke	  regeling	  
-‐	  landelijke	  uitvoering	  
-‐	  EZ	  subsidie-‐plafond	  

-‐	  gezamenlijke	  regeling	  
-‐	  regionale	  uitvoering	  
-‐	  gezamenlijk	  subsidie-‐plafond	  	  	  	  	  
	  	  (regio	  +	  EZ)	  
	  

	  

-‐	  regionale	  regeling*	  
-‐	  regionale	  uitvoering	  
-‐	  regionaal	  subsidie-‐plafond	  
	  
*	  bv.	  cluster-‐	  of	  individueel	  R&D	  (ca.	  €	  30	  mln.)	  
	  	  	  of	  aanvullend	  subsidieplafond	  in	  gezamenlijke	  regeling	  



MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren 

• Topsectoren, geen schotten 
•  landelijke inzet/prioriteiten 
• samenhangend met  

regionale inzet 

€ 20 mln. 
(EZ) 

• Topsectoren en RIS 
• vijf landsdelen 
• subsidiariteit (primair regio) 
• geen schotten tussen TS 

€ 30 mln. 
(EZ + regio) 
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Instrumenten 

• Kennisvouchers 
• Adviesprojecten  
• Haalbaarheidsprojecten 
• 3/10 deel budget 
• First come first serve 

subsidieplafond  
instrumenten 

< 50.000 

•  R&D-samenwerking 
•  7/10 deel budget  
•  Tender 

subsidieplafond   
instrumenten 

50.000-200.000 
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Onderdelen van proces: 
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regeling indiening beoordeling uitvoering 

Elk onderdeel zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk !  



Regeling (1) 
•  Instrumentenkoffer (zie volgende slide) 
 - dezelfde instrumenten 
 - dezelfde subsidiepercentages, omvang, etc. 
 - bovenregionale samenwerking mogelijk 
•  Toepassing subsidiariteitsbeginsel (‘eerst regionaal, dan landelijk’) 
•  Openstelling regionaal en landelijk tegelijk: 12 mei   
•  September besluit veeg-regeling (gebruik onderuitputting budget en 

garantie € 2 mln. per sector) 
•  Gezamenlijk inhoudelijk beoordelingskader (zie volgende slide) 
•  Verankeren in landsdelige regelingen. Korte termijn pragmatisch/ 

haalbaar (met oog op snelle openstelling). Langere termijn : bv. via 
modelverordening IPO 

•  EZ : cofinanciering van max € 20 mln.(stand 0403: 15,5) 
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Regeling (2) 
Instrumentenkoffer 
a. Kennisvoucher (50%, max. € 3.750) 
     Inwisselen bij publieke kennisinstelling voor eenvoudige kennisvraag. 
b.  Adviesproject (50%, max. € 10.000) 
     Externe (loon)kosten voor advisering kennis- innovatietraject. 
c.  Haalbaarheidsprojecten (max. 40%, max. € 50.000) 
     Haalbaarheidsstudie, evt. icm. met industrieel/experimenteel onderzoek 
d.  R&D samenwerkingsprojecten (max. 35%, € 50.000- € 200.000)  
e. R&D samenwerkingsprojecten (max. 35%, € 200.000 - € 350.000) voorwaarden: 
alleen kosten MKB en MKB penvoerder project. (pilot Z-H) 
f. Individuele R&D-projecten (pilot Zuid) 
g. Netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars, max 2 ton per sector/thema, 
waarvan max 1 ton voor netwerkactiviteiten (aanvragen door TKI’s) 
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Regeling (3) 
 
Openstelling instrumentenkoffer 
 
a: alleen landelijk  
(EZ-financiering) 
b, c, d : landelijke +  
regionale openstelling 
(EZ + regio financiering)  
e: pilot Z-H  
f:  pilot Zuid  
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Instrumenten 

a. Kennisvoucher 
b. Adviesproject  
c. Haalbaarheid 

 
d. samenwerking      
    R&D (klein) 
e. samenwerking  
    R&D (groot) 

 

Landelijk 
(keuze) 

 
a.  
b.  
c. 
 

d. 
- 
 

Regionaal  
(keuze-inzet) 

- 
b. 
c. 

 d. 
e. pilot Z-H 

 f.  pilot Zuid 

mkb 



Regeling (4) 
Inhoudelijk beoordelingskader (€ 40 mln. stand 0403: 30 mln.)  
• RVO-analyse : sterke overlap RIS en agenda’s Topsectoren, maar niet 
volledig (naar sectoren en inhoudelijke thema’s) 
• Cofinanciering EZ uitsluitend op basis van vinkje agenda Topsectoren ! 
• 3-trapsraket (verankering): 

1.  in regionale regeling (toetsing agenda Topsectoren) 
2. beoordelingsprocedure: 

      - kleine instrumenten (vouchers, etc.): toetsing RVO/TS achteraf 
      - grote instrumenten (R&D): RVO/TS participeert in beoordeling                                                                      
  3. financiële declaratie regio bij EZ : achteraf 
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Regeling (5) 
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Overzicht Topsectoren & regio’s 
 Landsdeel  

Zuid 
Landsdeel  
Oost 

Landsdeel  
Noord 

Landsdeel  
Zuidvleugel 

Landsdeel  
Noordvleugel 

Agri&Food 

Biobased 

Chemie 

Creatief 

Energie 

HTSM 

Logistiek 

LSH 

T&U 

Water 

x x x x x 

x 

x x x x x 

x 

x x 

x x 

x x x 

x 

x x x x x 

x x 

x x x 

x x x 

x 

x x x x 

x 



Regeling (6) 
Cofinancieringsfaciliteit EZ ( max € 20 mln.) 
• via decentralisatie-uitkering + bestuurlijke afspraken (brief/ 
verwijzingsbijlage) 
• EFRO-verdeelsleutel naar landsdelen + mogelijkheid tot financiële 
schuif naar landelijk deel (flexibiliteit) 
• Verdeling: Noord: 2 mln., Oost: 4 mln., Zuid 4,5 mln., Zuidvleugel: 3,5 
mln., Noordvleugel: 1,1 mln. Verhouding 3:7 voor instrumenten (b,c) 
en d. 
• kenbaar making bedragen vooraf (meicirculaire); declaratie achteraf 
(op basis van “RVO-vinkjes”/verplichtingen). September peildatum. 
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Regeling (7) 
Landelijke inzet (€ 15,5 mln.,  stand 5 maart: € 20 mln.) 
 
• Instrument a: budget € 1.5 mln. 
• Instrument g: budget € 2.0 mln. 
• Instrumenten (b,c) en d topsectorbreed: budget € 14.5 mln. Verhouding 
3:7 voor (b,c) en d: € 3,75 mln resp. € 10,75 mln. Vangnet op basis van 
subsidiariteit regionale budgetten 
• Indicatief budget van € 2 mln. voor selectieve toewijzing middels 
‘veegregeling’ voor projecten gelet op garantie € 2 mln. per topsector. 
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Indiening 
•  loketten/portals : 5 (regio’s) + 1 (RVO) 
•  randvoorwaarden: 
 - indiening kan bij alle loketten (fysiek + digitaal,‘no wrong door’                                                                                 
-principe) 
 - gelijke informatie-aanbieding naar mkb-ers 
 - informatie-deling + doorgeleiding aanvragen in de back office 
•  Openstelling nationaal/regionaal zo veel mogelijk tegelijk : mei - 

augustus (met iets langere openstelling landelijk) 
•  Onderscheid instrumenten:  
 - instrumenten < 50.000: first come first serve 
 - instrumenten 50.000 - 200.000: tender 
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Beoordeling  

Zie eerdere slide 
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Uitvoering 
Landsdeel/regio 
• regio verstrekt beschikking (met vermelding EZ) en handelt aanvraag af,  
• RVO werkt mee voor beoordeling/toetsing aan agenda’s topsectoren +  
bepaling cofinanciering 
• Zuid, Zuidvleugel en Noordvleugel: regionale uitvoering door RVO  

Landelijk  
• RVO voert uit 
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PLANNING 
Januari:  
• Overleg tussen topsectoren en regio’s over uitwerkingsvoorstel afspraken + 
invulling regionaal luik (instrumenteninzet en bedragen) 

 
Februari/maart: 
• Regionale regelingen invullen/aanpassen + vaststellen 
• Landelijke deel vormgeven 
• Februari overleg DG Leeftink/IPO/MKB 

6 april: publicatie regelingen 
12 mei – 1 september: regionaal 
12 mei – 15 september: landelijk 
 
Oktober/november: Evaluatie 
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