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Brabantse Subsidiemogelijkheden 2016 -2017 

 

Inleiding & doel 
De ambitie van de provincie Noord-Brabant is om te behoren tot de top vijf van 
de meest innovatieve regio’s van Nederland. Om deze ambitie te behalen wil de 
provincie Noord-Brabant het concurrerend vermogen en (duurzame) 
economische groei vergroten en de werkgelegenheid versterken met de volgende 
subsidieprogramma’s: 

 Subsidieregeling Economie en innovatie Noord-Brabant 2016 

 Haalbaarheidsstudies (BOM) 

 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 
 
Hieronder worden de drie subsidieprogramma’s inhoudelijk verder besproken. 
 
Subsidieregeling Economie en innovatie Noord-Brabant 2016 
Noord-Brabant kent vier verschillende regio’s met elk hun eigen focusgebieden 
waarvoor (lokale) ondernemers een aanvraag kunnen indienen. Deze 
focusgebieden richten zich op het versterken van de:  

 Smart Industry in West-Brabant; 

 Social Innovation in Midden-Brabant; 

 High Tech Industrie in Zuid-Oost Brabant; 

 Agrifood Sector in Noord-Oost Brabant. 
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Voorwaarden: 

 Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een samenwerkingsverband 
van MKB-ondernemers; 

 Het project bevindt zich nog in de start- of experimentele fase; 

 Het project heeft een aantoonbaar regionaal (economisch) effect voor 
bijvoorbeeld werkgelegenheid, innovatieve technieken of methoden, 
concurrentiepositie, vestigingsklimaat of duurzame ontwikkeling; 

 Het project dient binnen twee jaar te worden afgerond. 
 
Binnen het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, komen interne 
loonkosten, kosten van derden en materiaalkosten in aanmerking voor de 
Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant 2016. Binnen de vier 
focusgebieden geldt een subsidie van 50% van de subsidiabele kosten. Vanuit de 
regio’s zijn verschillende maximale bijdragen mogelijk, welke variëren van € 
25.000 tot € 50.000,-. 
 
Haalbaarheidsstudies (BOM) 
De provincie Noord-Brabant ondersteunt MKB-bedrijven bij innovatieve 
ontwikkelingsprojecten om de slaagkans van deze projecten te vergroten. Met 
deze regeling wil de provincie Noord-Brabant ondernemers ondersteunen bij het 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Op deze manier is vroegtijdig bijsturen in 
een project mogelijk en krijgen ondernemers een duidelijk inzicht in de 
mogelijkheden en beperkingen van een project. De hoogte van de subsidie 
bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een 
maximum van € 10.000,-.  
 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 
Ondernemers kunnen bij het SRE terecht voor drie financiële regelingen: 

 Stimuleringsfonds 
Het Stimuleringsfonds is een subsidiefonds dat tot doel heeft om projecten 
te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Veel innovatieve 
projecten en producten in de opstart- en experimentele fase kennen het 
dilemma: de kansen liggen er, de vooruitzichten zijn veelbelovend, maar 
omzet en rendement om juist het initiële traject te financieren ontbreken 
nog. Precies deze kansrijke initiatieven wil het Stimuleringsfonds aanjagen.  
 
Er moeten altijd minimaal twee partijen uit de regio risicodragend 
participeren in het project. Daarnaast moet een project vernieuwend zijn 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage en moet het project zorgen 
voor een positief effect op de economie in de regio Zuidoost-Brabant. 
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 SRE-Adviesregeling (SAR) 
Vanuit de SAR-regeling kunnen MKB-ondernemers subsidie krijgen voor de 
inhuur van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een 
innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. Wordt er 
binnenkort gebruik van een externe adviseur (commercieel of via een 
onderwijsinstelling) die een bijdrage levert aan het onderbouwen van 
innovaties of de implementatie daarvan? Dan zijn de kosten hiervan tot 
50% met een maximum van € 10.000,- subsidiabel. 

 

 SRE-Investeringsregeling (SIR) 
Naast de twee subsidieregelingen biedt het SRE ook de mogelijkheid voor 
een renteloze lening (max. 4 jaar). De SIR is een investeringsregeling, 
waarbij innovatieve ontwikkelingen met een meerwaarde voor de regio 
ondersteund worden in de vorm van een renteloze lening. Bij de SIR kan 
het SRE aan MKB-ondernemers een renteloze lening verstrekken voor 
inrichting of de aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten 
aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te 
boren. De renteloze lening bedraagt maximaal 30% van de kosten tot een 
maximum van € 50.000,-. 

 
Opstelling regelingen 
Per regeling gelden andere openstelling termijnen. Deze zijn hieronder 
weergegeven: 

 Subsidieregeling Economie en innovatie Noord-Brabant 2016 
• Indienen kan naar verwachting van 1 september 2016 tot en met 30 

november 2017. 

 Haalbaarheidsstudies (BOM) 
• De regeling is open van 16 februari tot en met 28 februari 2017. 

 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 
• Stimuleringsfonds - indienen kan tot 1 oktober 2016 
• SRE-Adviesregeling (SAR) - doorlopend 
• SRE-Investeringsregeling (SIR) - doorlopend 
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