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Inleiding & doel 

Binnen het Horizon 2020 programma bestaat een speciaal MKB (midden- en kleinbedrijf) 

instrument waarmee excellent onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door het MKB wordt 

ondersteund. De bijdrage is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Alle technische 

innovatieprojecten kunnen in principe in aanmerking komen voor ondersteuning. Wel moet 

geconcurreerd worden op Europees niveau met een beperkt budget. Bijzonder aan dit MKB 

instrument is de mogelijkheid van single-apply. Een bedrijf kan nu als enig aanvrager optreden voor 

het verkrijgen van Europees subsidiegeld. Dit terwijl in het vorig kaderprogramma KP7 

(internationale) samenwerking vaak verplicht werd gesteld om in aanmerking te komen voor 

Europees subsidiegeld. 
 

Subsidiabele activiteiten/projecten 

Fase 1: Haalbaarheid fase 

Activiteiten: Haalbaarheid van het concept, risico test, onderzoek IP, partnersearch, design studie 

Looptijd: ongeveer 6 maanden 

Input: Businessplan 1 (ongeveer 10 pagina’s) 

Output: Businessplan 2 

 

Fase 2: R&D fase 

Activiteiten: ontwikkeling, onderzoek, prototyping, testen, pilotproject, opschalen 

Looptijd: 12 tot 24 maanden 

Input: Businessplan 2 (ongeveer 30 pagina’s) 

Output: Businessplan 3 

 

Fase 3: Commercialisatie fase 

Activiteiten: faciliteren van toegang tot financiering, netwerken, training, kennisdeling, 

verzamelen marktinformatie 

 
Doelgroep 

Een start-up/ MKB bedrijf gevestigd in de EU kwalificeert zich voor het MKB instrument indien zij 

een sterke ambitie heeft voor de ontwikkeling, groei en internationalisatie van het bedrijf. Voor 

het realiseren hiervan kan voor innovatief technisch onderzoek en ontwikkeling subsidie worden 

aangevraagd uit het MKB instrument Horizon 2020. De regeling is bottom-up georiënteerd, dit 

betekent dat initiatieven door bedrijven zelf aangedragen kunnen worden. 
 

Hoogte subsidie 

Fase 1: Haalbaarheid fase vast bedrag van € 50.000 voor eigen uren en uitbesteed werk 

Fase 2: R&D fase 70% subsidie op projectkosten (minimale bijdrage € 0,5 miljoen en maximaal € 

2,5 miljoen) 

Fase 3: Geen directe subsidie. Er kan gratis gebruik worden gemaakt van business support voor het 

vermarkten  
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Beoordeling 

Een aanvraag wordt in principe beoordeeld op drie punten: 
1. Mate van innovatie 
2. Groei potentie van het bedrijf 
3. Marktpotentieel en economische impact 

 

Daarnaast is het belangrijk dat het project toegevoegde waarde heeft op EU niveau. Dit betekent 

dat het project kennis moet generen die nog onvoldoende bestaat in de EU en een oplossing biedt 

voor problematiek op EU niveau. 
 

Indieningstermijn 

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Vier keer per jaar bestaan er cutt-off dates 

waarop alle tot dan toe ingediende aanvragen in beoordeling worden genomen. 

Fase 1 Fase 2 

08 Februari 2018 Verstreken (10 januari 2018) 

03 mei 2018 14 maart 2018 

05 september 2018 23 mei 2018 

07 november 2018 10 oktober 2018 

 

Thematiek 

Voor de laatste drie jaar (2018-2020) van het Horizon2020 programma zal de regeling meer 

generiek van aard worden. Tot nu toe moesten de projecten van de MKB-bedrijven aansluiten op 

specifieke thema’s zoals Nanotechnology, Advanced manufacturing, Space, Healthcare, Agri-food, 

Blue growth en Transport. Straks kunnen alle projecten in dezelfde oproep worden ingediend.  

 

De nadruk van projecten wordt meer gelegd op de potentiele impact. De nadruk zal worden gelegd 

op de beoordeling van de project resultaten, zowel economisch als sociaal in Europa, maar ook 

wereldwijd. Bij de beoordeling van projectvoorstellen zal het onderdeel Impact tweemaal zo zwaar 

wegen als de andere twee criteria, “Excellence” en “Implementation”. 

 

Tenslotte zullen - voor de uiteindelijke goedkeuring van Fase 2 projecten - de CEO’s van de 

geselecteerde bedrijven één op één gesprekken met een panel in Brussel moeten voeren om hun 

project en bedrijf toe te lichten en om vragen te beantwoorden.  

 

MKB definitie 

Een bedrijf wordt als MKB midden- en kleinbedrijf gezien indien: 
- niet meer dan 250 medewerkers 
- ten hoogste 50 miljoen euro omzet 
- ten hoogste 43 miljoen balanstotaal 

 

Indien een bedrijf onderdeel is van een groep (verbonden ondernemingen), dan moeten ook de 

cijfers van de rest van de groep worden meegerekend.  
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