FACTS

MKB INNOVATIESTIMULERING REGIO EN TOPSECTOREN (MIT)
Wat houdt de regeling in?
Het doel van deze subsidie regeling is het stimuleren van innovatie bij het MKB over regiogrenzen heen. In de
MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een
gezamenlijke instrumentenkoffer samen. Het gaat om de volgende instrumenten: innovatieadviesprojecten,
haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. R&D samenwerkingsprojecten
uitgelicht: in aanmerking komen de ontwikkeling van prototypes, nieuwe technieken, diensten of producten
binnen het MKB.
Hoeveel is de subsidie?
- Innovatieadviesprojecten: 50%
van de subsidiabele kosten met
een maximum van € 10.000
- Haalbaarheidsprojecten: 40%
van de subsidiabele kosten met
een maximum van € 50.000.
- R&D-samenwerkingsprojecten:
35% van de subsidiabele kosten
met een minimum van € 50.000
en een maximum van € 200.000
per innovatieproject.
- Kennisvouchers: maximale
waarde is € 3.750.
Wanneer indienen?
De MIT-regeling is vanaf 1 september 2016 gesloten voor alle
instrumenten..

Wat zijn de voorwaarden?
De volgende overkoepelende criteria zijn van belang:
- Het innovatieniveau van het project, dat op landelijk niveau
vernieuwend moet zijn en daarmee ook sterk commercieel
marktpotentieel met zich mee moet brengen. Dit commercieel perspectief
dient in een aanvraag goed onderbouwd te worden.
- De aanvraag is kansrijker wanneer de projectorganisatie en de tijdlijn
goed zijn uitgewerkt. Het project dient bij voorkeur ook een cross-sectoraal karakter te hebben. Dit wil zeggen dat de thematiek meerdere
Topsectoren raakt.
- De subsidie wordt aangevraagd door minimaal 2 MKB bedrijven die
samen de innovatie ontwikkelingen in een gelijkwaardige rol verdelen.
Er is dus geen leverancier – afnemer relatie. Er worden ook geen kosten
gefactureerd.
- De looptijd van de MIT subsidie is maximaal twee jaar.
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