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MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 

 

Inleiding & doel 

In de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) werken het ministerie van 

Economische Zaken en verschillende regio’s in Nederland vanuit een gezamenlijke 

instrumentenkoffer. Het doel hiervan is om de nationale en regionale 

innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.  

 

Net als voorgaande jaren bestaat de MIT-regeling uit diverse instrumenten. Door de regionale 

aanpak worden verschillende instrumenten enkel regionaal beschikbaar. De volgende 

instrumenten vallen voor 2018 binnen de regeling: 

 Haalbaarheidsstudies: hiermee kunnen vooraf de technische en economische risico’s en 

mogelijkheden van een innovatietraject in kaart worden gebracht. De subsidiebijdrage is 

40% tot max. € 25.000,-; 
 Kleine R&D-samenwerkingsprojecten: is bedoeld voor een samenwerkingsproject door 

minimaal twee MKB-bedrijven op het gebied van industrieel onderzoek en/of 

experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt 35% over de subsidiabele kosten. De 

subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan 

maximaal € 100.000 per deelnemer. 

 Grote R&D-samenwerkingsprojecten: groot samenwerkingsproject door minimaal twee 

MKB-bedrijven op het gebied van industrieel onderzoek en/of experimentele 

ontwikkeling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is 

minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 

175.000,- per deelnemer. 

 

Belangrijke voorwaarden 

 Activiteiten moeten passen binnen een programma of roadmap van de topsector (Agri & 

Food, Chemie & Energie (inclusief Biobased), Creatieve Industrie, Hightech Systemen & 

Materialen + ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en 

Water (incl. delta en maritiem), bij voorkeur een cross-over tussen verschillende 

topsectoren;  

 Projecten moeten binnen het landelijke en/of binnen de regionale innovatie strategie 

(RIS) passen: 

o Noord: Benutten van onderzoek voor het realiseren van innovaties en stimuleren 

van ondernemerschap, o.g.v. gezondheid, demografie en welzijn, 

voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, zeker, schone en 

efficiënte energie en schone, veilige watervoorziening. 

o Oost: Innovatiestimulering (aansluiten van het MKB op de bestaande 

kennisinfrastructuur, samenwerking en experimentele productontwikkeling) en 

koolstofarme economie (verbeteren achterstand van Nederland o.g.v. CO2-

uitstoot, energiebesparing en hernieuwbare energie.), gericht op een S3-sector 

(HTSM, EMT, Agro&Food, Health) eventueel i.c.m. een ondersteunende sector 

(ICT, Water, Creatieve Industrie, Chemie, Maakindustrie). 

o West: (inclusief Utrecht en Flevoland): Kennisvalorisatie, duurzaamheid en 

stedelijke ontwikkeling. Het verbeteren van de economische concurrentiekracht 

van West-Nederland door verhoging van de investeringen in R&D en bevordering 

van innovatie en samenwerking. 
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o Zuid: Innovatiebevordering binnen met name het MKB en de overgang naar een 

koolstofarme economie (vernieuwing in technieken, producten, processen en 

diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie) , 

binnen de topclusters High Tech Systems, Chemie, Agro&Food, Life Sciences & 

Health, Biobased, Logistiek en Maintenance. 

 De penvoerder/aanvrager heeft een vestiging in de betreffende regio. 

 Bij een regionale aanvraag moeten de subsidiabele kosten en de economische effecten 

(impact)  aantoonbaar in de betreffende regio liggen. 

 In geval van R&D-samenwerking mag een projectpartner van buiten de betreffende regio 

afkomstig zijn, onder voorwaarde dat:  

o de penvoerder gevestigd is in de betreffende regio,  

o het voordeel van het project aantoonbaar in de regio valt en 

o in de betreffende regio meer dan 50% van de kosten wordt gemaakt. 

 

N.B. Van belang is op voorhand te toetsen welke projectpartner de meeste kosten maakt, om zo 

te bepalen wie het beste als penvoerder kan optreden en bij welk loket een aanvraag moet worden 

ingediend. Mocht hierdoor het project niet aansluiten bij de regionale thematiek, dan kan de 

aanvraag landelijk ingediend worden. 

 

Indienen 

 Vanaf 17 april 2018 09:00 uur tot 6 september 2018 17:00 uur is het mogelijk een 

aanvraag voor een haalbaarheidsproject in te dienen. De beoordeling zal plaats vinden 

volgens het ‘first come, first serve’ principe.  

 Een R&D Samenwerkingsproject kan worden aangevraagd vanaf 2 juli 2018 09:00 uur tot 

6 september 2018 17:00 uur, dit volgens het tender principe. 
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