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Inleiding & doel 

Met het subsidieprogramma OP-Noord willen de provincies Drenthe, Friesland en Groningen tot 

en met 2020 ruim € 122 miljoen investeren in innovaties in het MKB en koolstofarme economie.  

In 2017 bestaan de volgende mogelijkheden. 

 

 Regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 

De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het MKB in Noord-Nederland en het 

leveren van een bijdrage aan CO2-reductie. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een 

activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé en daarnaast een 

bijdrage levert aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen: 

 Zekere, schone en efficiënte energie 

 Schone, veilige watervoorziening 

 Gezondheid, demografie en welzijn 

 Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie 

 

Subsidiabele kosten zijn: 

 Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie 

 Materialen die onderdeel zijn van een prototype 

 

De subsidie bedraagt: 

 30% tot maximaal € 100.000,- voor een project met één individuele MKB-er. Voor 

projecten gericht op CO2-reductie maximaal 35% tot € 100.000,-. 

 45% tot maximaal € 100.000,- voor een samenwerkingsproject met twee of meer 

MKB-ers. Voor projecten gericht op CO2-reductie 50% tot maximaal € 100.000,-. 

 

Aanvragen kan tot en met 31 december 2017 mits er voldoende budget is. Projecten worden op 

volgorde van binnenkomst behandeld. 

 

 Tender Valorisatie 2017 

De tender valorisatie 2017 heeft tot doel dat MKB-ers, maar ook grootbedrijven en/of 

kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties komen. In projecten moet het MKB in elk geval 

een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie. De tender is gericht op projecten 

die omzet en werkgelegenheid opleveren. Innovaties dienen dicht bij marktlancering te staan 

(TRL-niveau 5-7), waardoor kapitalisatie snel mogelijk is. Het kan gaan om een product-, proces- 

of dienstinnovatie die (1) de innovatiekracht van aanvragers duurzaam versterkt of (2) in een 

praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.  

 

Subsidiabele kosten zijn: 

 Met name gericht op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen 

uren 
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De subsidie bedraagt:  

 30% tot maximaal € 1 miljoen (ten minste € 100.000,- subsidie) voor project die niet 

gericht zijn op CO2-reductie; 

 35% tot maximaal € 1 miljoen (ten minste € 100.000,- subsidie) voor project die wel 

gericht zijn op CO2-reductie 

 

Het subsidieplafond bedraagt € 6,5 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen is gericht op CO2-reductie. Op 

31 maart om 12.00u sluit de tender.  

 

 Kennis en Innovatie (KEI) 2017 

Met de Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) haalt u meer kennis in huis. Kennis voor technologische 

innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie. Voor het tijdelijk in dienst nemen of het 

detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus, ontvangt u subsidie over de 

brutoloonkosten of detacheringskosten. De subsidie kan oplopen tot maximaal 100.000 euro. 

 

Binnen de KEI zijn drie mogelijkheden: 

 Hooggekwalificeerd personeel gedetacheerd hebben. Plaats een medewerker van een 

andere, MKB onderneming, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuw 

gecreëerde functie bij u in de organisatie. U ontvangt 40 procent subsidie op de 

loonkosten.  

 Plaatsen van hooggekwalificeerd personeel. Plaats een eigen medewerker bij een 

andere organisatie in de Europese Unie. U ontvangt 40 tot 50 procent subsidie op de 

brutoloonkosten van de medewerker. Op de kosten voor begeleiding krijgt u 50 procent 

subsidie.  

 Tijdelijk in dienst of gedetacheerd hebben van een promovendus. U ontvangt 50 procent 

subsidie over de brutoloonkosten of detacheringskosten 

 

Aanvragen kan tot en met 31 mei 2017. 
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