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Subsidies in de regio -- Noord-Nederland

Interreg

Om bepaalde regio’s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er
verschillende regionale, nationale en Europese subsidieregelingen in het leven
geroepen. Het is echter lastig om het overzicht te houden in het woud aan
(regionale) subsidieregelingen. Deze whitepaper biedt een overzicht van de meest
interessante regelingen op het gebied van innovatie en samenwerking in Noord
Nederland.

De volgende regelingen zullen worden toegelicht:
• Interreg – samenwerking tussen noordelijke regio’s – Europees programma
• EFRO – OpNoord  Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2017
(VIA2017)  Samenwerkingsverband NoordNederland 
• MKB Fonds Drenthe
• Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen  provincie Groningen
• Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 20162020  provincie
Friesland

De Europese subsidie INTERREG Europe regeling stimuleert interregionale
samenwerking door heel Europa. INTERREG investeert in innovatieve en
duurzame projecten die Europa versterken en verschillen tussen regio’s en
lidstaten verminderen.

Het onderdeel INTERREG North Sea Region (NSR) is een transnationaal
deelprogramma. Het programma richt zich op deelname van partijen uit de
kustregio's van 7 landen rond de Noordzee. In Nederland gaat het om de provincies
NoordHolland, ZuidHolland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen
en Drenthe. Landen die bij INTERREG North Sea Region horen:
• gedeeltelijk: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk
• geheel: Denemarken, Noorwegen

Thema's
INTERREG NSR ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende
thema’s:
Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
- Kennisuitwisseling stimuleren tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en
eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
- Mogelijkheden van regio's verbeteren om innovatie te ondersteunen en te
stimuleren in het kader van de zogenoemde 'slimme specialisatiestrategieën'.
- Overheden ondersteunen bij innovatiegericht inkopen en verbetering van
publieke dienstverlening.

Andere thema’s zijn:
- Efficiënte omgang met hulpbronnen
- Aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu
- Duurzaam vervoer
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Doelgroep
INTERREG is bedoeld voor de volgende doelgroepen:
• overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
• kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
• bedrijven
• ontwikkelingsmaatschappijen
• nonprofitinstellingen

Budget en bijdrage
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor INTERREG
NSR 20142020 een budget van € 167 miljoen. Vanuit het programma wordt 50% van
de projectkosten gesubsidieerd.

OPNoord - Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Het Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) stelt tot 2020 geld
beschikbaar vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit
geld wordt ingezet voor innovatieve en duurzame ontwikkeling in de noordelijke
provincies van Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen.

Onderdeel: Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2017 (VIA2017) -
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Het doel van de Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2017 (VIA2017)
is het stimuleren van  valorisatie en innovatie, alsook het bijdragen aan een
koolstofarme economie. Hiervoor wil VIA2017 onderzoek en ontwikkeling
stimuleren in het midden en kleinbedrijf in Drenthe, Friesland en Groningen.
Het is hierbij  de bedoeling, dat de effecten van het project terugvloeien in Noord
Nederland. 

Thema’s
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de innovatiestrategie
voor NoordNederland (RIS3) en de Noordelijke Innovatieagenda 20142020 (NIA)
én zien op experimentele ontwikkeling van:
• een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw procedé;
•het aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten.        
   De vernieuwing heeft betrekking op een oplossing voor een wetenschappelijke    
   of technische onzekerheid;
• of onderzoek ten behoeve hiervan.

Doelgroep
In aanmerking voor subsidie komen MKBondernemingen die op het moment van
aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen
en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren 
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MKB Fonds Drenthe - provincie 

Budget en bijdrage
Het totale budget bedraagt € 5,5 miljoen VIAsubsidie. Voor een project gericht op
valorisatie en innovatie dat door één MKBonderneming wordt uitgevoerd bedraagt
de subsidie 30% van de in aanmerking komende kosten. Voor een
samenwerkingsproject bedraagt de subsidie 45% van de in aanmerking komende
kosten.

Voor een project gericht op valorisatie en innovatie en op een koolstofarme
economie dat door één MKBonderneming wordt uitgevoerd bedraagt de subsidie
35% van de in aanmerking komende kosten. Voor een samenwerkingsproject
bedraagt de subsidie 50% van de in aanmerking komende kosten.

Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal € 10.000. De
subsidie per project bedraagt maximaal € 100.000. 

Het doel van het MKB Fonds Drenthe (MKBFONDSDR) is het beschikbaar stellen
van kapitaal voor kansrijke initiatieven in Drenthe ten behoeve van de groei van de
Drentse werkgelegenheid.

Financiering uit het fonds heeft de vorm van een (achtergestelde) lening en
participaties.

Het MKB Fonds Drenthe bestaat uit twee fondsen. Een fonds gericht op innovatie
en een fonds gericht op ontwikkeling en groei.

Het onderdeel "innovatie" stimuleert (jonge) innovatiekracht in het Drentse MKB
(laagdrempelig) in de vorm van microkredieten en innovatiekredieten. Het gaat
om microkredieten van € 10.000 tot € 50.000 en innovatiekredieten van € 50.000
tot € 250.000.

Het onderdeel "ontwikkeling en groei" ondersteunt bedrijven, projecten en
initiatieven (met bijzonder publiek belang). Het gaat om projecten waar een
kansrijke businesscase onder zit, maar die via private kapitaalmarkt lastig te
financieren zijn (vanwege risico, of terugverdientermijn). Ontwikkelkredieten
bedragen minimaal € 100.000.

Thema’s
Innovatie
Met het fonds gericht op innovatie wordt de innovatiekracht van het Drentse MKB
gestimuleerd in de vorm van microkredieten en innovatiekredieten, op basis van
beoordelingen van een businesscase.
Ontwikkeling en groei
Met het fonds gericht op ontwikkeling en groei worden bedrijven, projecten en
initiatieven (met een bijzonder publiek belang) gesubsidieerd. Dit gaat veelal om
kansrijke businesscases die via de private kapitaalmarkt vanwege het hoge risico,
moeilijk te financieren zijn.
Een belangrijk criterium is het creëren of behouden van werkgelegenheid in de
provincie Drenthe
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Doelgroep
Het fonds is bedoeld voor zowel startende als bestaande MKBondernemingen.

Budget en Bijdrage
Het fonds heeft een budget van in totaal € 13 miljoen.

Bijdragen:
Innovatie
• Het onderdeel "innovatie" stimuleert in de vorm van microkredieten en
innovatiekredieten. Het gaat om microkredieten van € 10.000 tot € 50.000 en
innovatiekredieten van € 50.000 tot € 250.000.
Ontwikkeling en groei
• Het onderdeel "ontwikkeling en groei" stimuleert in de vorm van
ontwikkelkredieten. Ontwikkelkredieten bedragen minimaal € 100.000.

OProgramma innovatief en duurzaam MKB Groningen -
provincie Groningen 

Het Programma innovatief en duurzaam MKB Groningen (IDMKBGR) van de
provincie Groningen heeft als doel het initiëren en faciliteren van innovatieve en
duurzame projecten van het Gronings MKB.

Subsidie is beschikbaar voor concrete innovatieve en duurzame projecten die de
Groninger economie stimuleren.

Thema’s
• Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse MKBondernemers,
eventueel in samenwerking met een kennisinstelling;
• Het betreft concrete (innovatie) projecten die duurzame producten en/of
productieprocessen opleveren;
• Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk
ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om
projecten waarbij sprake is van verbeteringen van producten of de processen
waarmee producten worden voortgebracht;
• Projecten zijn duurzaam; aantoonbaar gemaakt aan de hand van de
afwegingsmatrix duurzaamheid.
• Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van
Groningen, hetgeen onderbouwd moet worden bij de subsidieaanvraag.

Doelgroep
Kleine en middelgrote Groningse ondernemingen, eventueel in samenwerking
met een kennisinstelling komen in aanmerking voor subsidie.

Bijdrage
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een
minimum van € 10.000 en een maximum van € 50.000. 
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Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân
2016-2020 - provincie Friesland 

De Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 20162020 (INONFR) heeft
als doel het stimuleren van de internationalisering van het MKB in de provincie
Friesland.

De regeling bestaat uit de volgende twee onderdelen:
• internationale marktverkenningsactiviteiten;
• internationale marktontwikkelingsactiviteiten.

Thema’s
• Het gaat om concrete (innovatie)projecten die duurzame producten en/of
productieprocessen opleveren.
• Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk
ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om
projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de
processen waarmee producten worden voortgebracht.
• Projecten zijn duurzaam; aantoonbaar gemaakt aan de hand van de
afwegingsmatrix duurzaamheid in het aanvraagformulier. Hierbij moet het project
expliciet positief scoren op het onderdeel Planet.
• Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van
Groningen, hetgeen onderbouwd moet worden bij de subsidieaanvraag.

Doelgroep

Subsidie is beschikbaar voor één of meerdere Groningse mkbondernemingen
met  als rechtsvorm besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie,
eenmanszaak of vennootschap onder firma, eventueel in samenwerking met een
kennisinstelling. Het bedrijf mag niet vallen onder de sectoren detailhandel,
horeca, visserij en primaire landbouw;

Budget en bijdrage

Het budget van de regeling is € 1,8 miljoen (voor de periode van 7 november 2016
tot en met 31 december 2020). De hoogte van de subsidie verschilt per geval maar
bedraagt maximaal 50% met een maximum van € 10.000.6

Vragen?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons via: info@subtracers.com
of 0889001100. Je kan uiteraard ook direct contact opnemen met jouw
contactpersoon bij SUBtracers.


