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MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 
 
De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil MKB-ondernemers stimuleren bij hun 
innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met collega’s, subsidies krijgen voor 
hun innovatie-ambities.  

 

Haalbaarheidsprojecten 
Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s van een voorgenomen 
innovatieproject in kaart met als resultaat een gefundeerde go / no go beslissing. 
Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel 
onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan 
literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, 
marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of 
experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. 

 
Topsectoren en MIT - instrumenten  
Deelname aan MIT is mogelijk doordat uw onderneming zich aansluit bij innovatie-activiteiten van één van 
de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech systems & 
materials, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.  
In 2019 werden de MIT-instrumenten regionaal en landelijk aangeboden.  

 
 

Voorwaarden & bijdrage per project* 
• Maximum subsidie per project tot maximaal € 20.000,-.  

• Subsidie: 40% van de subsidiabele kosten; Minimaal 60% van de subsidiabele kosten betreft 
haalbaarheidsstudie; 

• Voor de uren binnen het project geldt een forfaitair uurtarief van € 60,-! 

• Projecten kennen een looptijd van maximaal 1 jaar; 

• Minimaal 4 maanden na indiening van de aanvraag moet het project van start gaan. 
 
 

Aanvragen 
Voor dit instrument is zowel regionaal als landelijk budget beschikbaar. De toewijzing van subsidie voor een 
haalbaarheidsproject gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De 
officiële publicatie wordt eind januari 2021 verwacht. De periode waarin aanvragen ingediend kunnen 
worden wordt in 2021 verwacht ergens begin april. Omdat de regeling volgens het first-come-first-serve 
principe werkt is indiening op de dag van openstelling noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerd? Meer informatie? 
Neem dan contact op met één van de adviseurs van Evolvalor. 
Telefoon:  +31 (0)20 24 40 317  
Email:        info@evolvalor.com 
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Website:  www.evolvalor.com 
 
Condities onder voorbehoud officiële publicatie van deze regeling voor 2021. Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.  

R&D-samenwerkingsprojecten 
Het betreft projecten die gericht zijn op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project 
bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijk 
rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van complementaire kennis en 
kunde mondt uit innovatieve producten, diensten of productieprocessen.  

 
Topsectoren en MIT - instrumenten  
Deelname aan MIT is mogelijk wanneer uw onderneming zich aansluit bij innovatie-activiteiten van één van 
de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech systems & 
materials, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. De MIT-
instrumenten worden regionaal en landelijk aangeboden, afhankelijk van de regio en topsector.  

 

Voorwaarden & bijdrage per project 
• Subsidie: 35% van de projectkosten tot een bijdrage van € 100.000,- per partner voor kleine MIT-

R&D-samenwerkingsprojecten tot maximaal € 175.000,- per partner voor grote R&D-
samenwerkingsprojecten.  

• Maximaal € 200.000,- (klein) tot € 350.000,- (groot) met minimaal € 50.000,- subsidie per project.  

• Er is sprake van samenwerking bij tenminste twee MKB-bedrijven in een aanvraag.  

• Er moet sprake zijn van een evenwichtige samenwerking, zowel in verdeling van kosten (max 70% 
voor één deelnemer) als in inbreng. 

• Voor de uren binnen het project geldt een forfaitair uurtarief van € 60,-. 

• Projecten kennen een looptijd van maximaal 2 jaar. 

• Minimaal 4 maanden na indiening van de aanvraag dient het project te starten. 
 

Aanvragen 
Aanvragen voor dit instrument zijn in te dienen volgens het tenderprincipe: indienen kan tijdens een vooraf 
vastgestelde periode. De periode waarin aanvragen ingediend kunnen worden is vaak tegen het einde van 
de zomer. De officiële publicatie wordt eind januari 2021 verwacht. Na deze aanvraagperiode worden de 
aanvragen op kwaliteit beoordeeld en volgt er een rangschikking van de projecten op basis van score. De 
beste projecten ontvangen de MIT-subsidie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geïnteresseerd? Meer informatie? 
Neem dan contact op met één van de adviseurs van Evolvalor. 
Telefoon:  +31 (0)20 24 40 317  
Email:        info@evolvalor.com 
Website:  www.evolvalor.com 

http://www.evolvalor.com/
mailto:info@evolvalor.com
http://www.evolvalor.com/


A C C ELE R A T E B Y  I N S I G H T

 

 
 
 

ACCELERATE BY IN SI GH T

 
Condities onder voorbehoud officiële publicatie van deze regeling voor 2021. Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.  


