A CCELERA TE BY I N SI GH T

Subsidieregeling Zeeland in stroomversnelling
Demonstratieprojecten en pilots, haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen
Deze subsidie is bedoeld om innovatie in de sterke economische sectoren in de provincie Zeeland te
stimuleren. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren zoals de Kennis- en
Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Deze subsidie stimuleert deze
netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten. Door het aanjagen van deze
projecten wordt innovatie gestimuleerd, kennis gebundeld en de samenwerking in en tussen sectoren
bevorderd. De subsidie bestaat uit twee onderdelen, namelijk ‘Haalbaarheidsonderzoeken en
verkenningen’ en ‘Demonstratieprojecten en pilots’.

Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen
Een haalbaarheidsonderzoek en verkenning moet gericht zijn op de voorbereiding van de ontwikkeling van
een innovatief product, productieproces of dienst. Hiermee kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen
toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de
Zeeuwse sectoren.

Voorwaarden & bijdrage per haalbaarheidsonderzoek en verkenning*
•
•
•
•
•

De subsidie per project bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,-;
Subsidie percentage is 50%;
Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde
techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie;
Resultaten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland;
Projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen
deel uitmaken van het consortium.

Voor wie is de subsidie?
Subsidie kan worden aangevraagd in samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal drie partijen
(waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) binnen de volgende Zeeuwse sectoren:
• Havens en Logistiek;
• Industrie en Maintenance;
• Water en Energie;
• Vrijetijdseconomie;
• Agrofood en Seafood;
• Zorg.

Demonstratieprojecten en pilots
Een demonstratieproject en pilot moet gericht zijn op het testen van zowel nieuwe als verbeterde
producten, processen en diensten in omgevingen die representatief zijn voor toekomstig gebruik. Het kan
gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Voorwaarden & bijdrage per demonstratieproject en pilot*
•
•
•
•

De subsidie per project bedraagt maximaal € 200.000,-;
Subsidie percentage is 40%;
Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde
techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie;
Resultaten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland;
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•

Projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen
deel uitmaken van het consortium.

Aanvragen
Een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsonderzoek en verkenning kan vanaf vrijdag 16 april tot
vrijdag 17 december 2021. Het totale beschikbare budget betreft € 700.000,-. Deze aanvragen worden
beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Een aanvraag indienen voor demonstratieprojecten en
verkenningen kan vanaf vrijdag 16 april tot vrijdag 25 juni 2021. Het totale beschikbare budget betreft €
1.000.000,-. Aanvragen worden beoordeeld via een tenderprocedure.

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
* aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.

A C C ELER A T E BY I N SI G H T

