FACTSHEET
MIT 2019

MIT-SUBSIDIE 2019

Februari 2019

Algemene informatie
MIT
betrekken bij innovaties die van belang zijn voor de Nederlandse topsectoren en sterke economische r
Het gaat om de topsectoren Agri&Food, Chemie (en Biobased), Creatieve Industrie, Energie, High Tech
Systemen & Materialen (HTSM/ICT), Life Sciences & Health (LSH), Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
(T&U) en Water.

Voor wie?
met name bedrijven die werken aan technische innovaties.

Welke projecten?
subsidie-instrumenten van de MIT:
MIT-haalbaarheidsproject
Een studie naar de haalbaarheid van een beoogde innovatie, die wordt uitgevoerd door de ondernemer
zelf. Deze haalbaarheidsstudie is primair technisch van aard, en mag desgewenst worden gecombineerd
met experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.
De subsidie vergoedt 40% van de subsidiabele kosten, en bedraagt maximaal 0.000 per project.
R&D-samenwerkingsproject
Een project dat bestaat uit industriële en/of experimentele ontwikkeling, gericht op de vernieuwing van een
product, proces of dienst. Het wordt uitgevoerd door minstens twee mkb-bedrijven (niet-verbonden en
voor gezamenlijke rekening en risico).
Subsidie: 35% van de subsidiabele kosten, en maximaal 350.000 per project (en maximaal 75.000 per
deelnemer).
MIT-kennisvouchers
Voor bedrijven die werken aan de vernieuwing van een product, proces of dienst, en in dat kader een
Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal 3.750.

Welke kosten?
Kosten die direct verbonden zijn met de activiteit komen voor subsidie in aanmerking:
loonkosten;
kosten van aangeschafte machines en apparatuur;
kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen;
kosten van uitbesteding (kosten derden).
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Wanneer aanvragen?
Het indienen van aanvragen kan alleen binnen officiële jaarlijkse indieningsrondes.
MIT-Haalbaarheidsprojecten: aanvragen kan van 9 april t/m 10 september 2019. Een snelle aanvraag is
belangrijk: aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst
R&D-Samenwerkingsprojecten: van 11 juni t/m 10 september 2019. Deze aanvragen worden beoordeeld
volgens het tender-principe (de beste projecten krijgen subsidie).
MIT-Kennisvouchers: aanvragen kan van 9 april t/m 10 september 2019.
Omdat er meerdere instanties zijn betrokken bij de MIT, is er ieder jaar een MIT-loketwijzer die de aanvragers
verwijst naar het juiste indieningsloket (RVO of een regionale uitvoeringspartner). Het aanvragen van meerdere
(verschillende) MIT-instrumenten is soms mogelijk. Vraag uw PNO-contactpersoon om meer informatie.

Overige voorwaarden
MIT-haalbaarheidsproject:
is nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag;
moet starten binnen 4 maanden na de subsidieverlening en duurt maximaal 12 maanden;
bestaat voor minimaal 60% uit een haalbaarheidsstudie (en voor maximaal 40% uit bijkomend industrieel
onderzoek of experimentele ontwikkeling);
moet aansluiten op de ac
de innovatieagenda van de betreffende topsector en/of het
innovatiebeleid van de betreffende provincie.
R&D-samenwerkingsproject:
moet starten binnen 6 maanden na de subsidieaanvraag en duurt maximaal 2 jaar;
de subsidiabele project
de betrokken samenwerkingspartners moeten voor eigen rekening en risico participeren in het project;
geen van de samenwerkingspartners mag méér betalen dan 70% van de projectkosten;
ingediende projecten worden behandeld op volgorde van rangschikking (beste projecten eerst).

Wat kan PNO voor u doen?
PNO Consultants is
s grootste onafhankelijke subsidie- en innovatieadviesbureau. Actief
in Nederland en de belangrijke Europese lidstaten ondersteunen wij bedrijven zoals startmultinationals, onderzoeks- en kennisinstellingen en overheden bij hun subsidie-, financierings- en
innovatietrajecten. En met succes! De slaagkans van onze aanvragen bedraagt het dubbele van wat in de markt
gebruikelijk is. Onze groei kan worden verklaard door de kennis en het enthousiasme van
350
professionals, waaronder wetenschappers, subsidie-experts, innovatiedeskundigen, fiscaal, financieel en
juridisch experts.

Uw contactpersoon bij PNO Consultants
Heeft u vragen over de regeling in deze factsheet of over andere diensten van PNO?
Neem dan contact op met uw contactpersoon, of bel PNO voor meer informatie: 088 - 838.1381.
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