OP-Oost 2014-2020 (kalenderjaar 2016)

Inleiding & doel
Met het subsidieprogramma OP-Oost kunnen de provincies Gelderland en Overijssel in de
periode 2014-2020 € 285 miljoen investeren om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te
stimuleren. Hiervoor zijn de volgende instrumenten beschikbaar:


R&D projecten
MKB-ers kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van experimentele
ontwikkeling of industrieel onderzoek. De hoogte van de subsidie is maximaal 35% tot
maximaal € 50.000,-. Alleen kosten van een externe partij komen in aanmerking voor
subsidie. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 maart 2016 en worden op volgorde
van binnenkomst beoordeeld.



R&D samenwerkingsprojecten
Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee
MKB-ers voor het uitvoeren van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.
Het subsidiebedrag is minimaal € 200.000,- en maximaal € 500.000,- per
samenwerkingsproject. Het subsidiepercentage is minimaal 35% en maximaal 40% van de
totale kosten, afhankelijk van de aansluiting bij een topsector (MIT). De sluitingsdatum voor
het indienen van aanvragen is 1 september 2016 en dit instrument wordt uitgevoerd door
middel van een tender.



Grote samenwerkingsprojecten
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsprojecten gericht op experimentele
ontwikkeling waarbij de subsidiabele kosten meer dan € 1.500.000,- bedragen en niet meer
dan € 2.500.000,- aan subsidie wordt aangevraagd. Het subsidiepercentage is minimaal 30%
en maximaal 35% van de totale kosten, afhankelijk van de aansluiting bij een topsector
(MIT). De eerste sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is op 3 mei en de tweede
sluitingsdatum is op 15 november 2016. Dit instrument wordt uitgevoerd door middel van
een tender.



Stimuleren proeftuinen
Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die zich voornamelijk
richten op onderzoeksactiviteiten binnen proeftuinen. Met een proeftuin wordt bedoeld:
‘een open innovatie-omgeving welke over een langere periode aan meerdere ondernemers
ruimte biedt voor het testen van technologische of marktinnovatie van nieuwe of
vernieuwde producten, procedés of diensten, die zich in het ontwikkelstadium bevinden
waarbij ten minste een eindgebruiker en meerdere ondernemers zijn betrokken’. Het
subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten per projectpartner. De
maximale hoogte van de subsidie is € 600.000,-. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf
5 april 2016 en worden op basis van volgorde van binnenkomst beoordeeld.
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Stimuleren cluster en netwerkactiviteiten
Subsidie kan aangevraagd worden voor het tot stand brengen, uitbreiden en stimuleren van
samenwerking tussen MKB-ers en het tot stand brengen van samenwerking gericht op het
aanmoedigen van de ontwikkeling en benutting van CO2-arme technologieën. Hierbij kan
onder meer gebruik gemaakt worden van een innovatiecluster. De hoogte van de subsidie is
maximaal 50% tot maximaal € 500.000,-. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 juni
2016 en de aanvragen worden beoordeeld op basis van een puntentelling.

(Voorlopig) totaaloverzicht subsidiemogelijkheden OP-OOST 2016
Naam instrument

Subsidiebedrag

Overig

Tender/
FCFS

Verwachte
openstelling
sluiting

R&D projecten

Max. € 50.000,(35% van de totale
kosten)

Alleen mkb,
individuele aanvraag,
alleen kosten derden

FCFS

Opstelling: 1
maart 2016

R&D samenwerkingsprojecten

Min. € 200.000,max. € 350.000,(35%-40% van de
totale kosten)

Alleen mkb,
Samen met MIT

Tender

Sluiting 1
september 2016

Grote R&D
samenwerkings-projecten

Max. € 2.500.000,Per innovatieproject
(40% van de totale
kosten)

Mkb minimaal 30%
kosten dragend,
Vanaf € 1,5 mln.
subsidiabele kosten,
subsidie voor mkb
35%

Tender

1: sluiting 3 mei
2016

Stimuleren proeftuinen

Max. € 600.000
(40%-50%)

Mkb minimaal 40%
kosten dragen

FCFS

Openstelling: 5
april 2016

Stimuleren clusteren
netwerk-activiteiten

Maximaal 50% tot
maximaal € 500.000

Puntentelling bij
beoordelingscriteria
wijkt af

FCFS

Openstelling: 14
juni 2016

2: sluiting 15
november 2016
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