
 
 
 

 
MIT Haalbaarheidsprojecten 2023 

 
FAQ (Frequently Asked Questions - veelgestelde vragen) 

Versie: 22-02-2023 
 
Dit overzicht geeft antwoord op veel gestelde vragen. U kunt hier geen rechten 

aan ontlenen. De desbetreffende regelgeving is bindend. 
 
 
AANVRAAGPROCEDURE 
 

1. Wanneer kunnen aanvragen voor MIT Haalbaarheidsprojecten worden 
 ingediend? 

o Aanvragen indienen kan vanaf 4 april 2023 om 09.00 uur tot en met uiterlijk  
12 september 2023 17.00 uur (LET OP: verwachting is dat het plafond direct 
op 4 april is bereikt). 

 
2. Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?  

o De subsidieaanvraag moet u digitaal indienen end via het Subsdieportaal.  
Dit is de link naar het aanvraagformulier in het Subsdieportaal. 

o Vanaf heden kunt u enkel via e-Herkenning met betrouwbaarheidsniveau 
EH2+ inloggen op het Subsidieportaal. 

o Aanvragen ‘op papier’ worden in principe niet in behandeling genomen.   
 

3. Is het mogelijk al voor de openstelling een projectvoorstel in te dienen om 
 vooraf te bespreken en te toetsen? 

o Het is binnen de regeling MIT Haalbaarheidsprojecten niet mogelijk om vooraf 
een projectvoorstel in te dienen en/of te laten toetsen. 

 
4. Ik heb een subsidieaanvraag ingediend; hoe nu verder?  

o De wettelijke afhandelingstermijn van uw aanvraag is 13 weken. Via de website 
houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij streven ernaar u uiterlijk 
begin juli officieel schriftelijk te informeren over het genomen besluit. 

 
5. Wat is de procedure als het budget wordt overtekend? 

o De verwachting is dat op 4 april het plafond al direct wordt bereikt  
(en waarschijnlijk fors overschreden). Als dit het geval is, bieden we binnen  
5 werkdagen de totale lijst met aanvragen van 4 april aan bij een notaris.  
Deze bepaalt vervolgens via een loting de ranking van de aanvragen.  

o Alle aanvragen gaan in eerste instantie mee met de loting. Als later blijkt dat 
een aanvraag niet compleet of dubbel was bij indiening, komt deze onderaan 
de lijst te staan. 

o Het tijdstip van indienen op dezelfde dag is niet van toepassing, alle aanvragen 
tussen 09.00 uur en 24.00 uur op 4 april maken evenveel kans. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Hoe-kan-ik-een-subsidieaanvraag-indienen.html
https://mijn.gelderland.nl/subsidies/mijn/openformulier?Formulier=scHaalbaarheid_MIT_235&aanvraagtitelId=940
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS
http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Ik-heb-een-subsidieaanvraag-ingediend-hoe-nu-verder.html


BIJLAGEN / BENODIGDE GEGEVENS 

 

6. Zijn er een voorbeeld aanvraagformulier en formats voor het projectplan en 
 overige verplichte bijlagen beschikbaar? 

o Via de subsidiepagina MIT Haalbaarheidsprojecten of de link die u vindt onder 
2. kunt u na het inloggen met e-Herkenning het aanvraagformulier inzien en 
invullen. Dit aanvraagformulier kunt u als concept opslaan. Als u op een later 
moment inlogt op het Subsidieportaal kunt u daar onder ‘mijn subsidies’ het 
concept weer openen en vanaf 4 april daadwerkelijk indienen.   

o Het format projectplan (en eventuele overige bijlagen) vindt u eveneens op de 
subsidiepagina MIT Haalbaarheidsprojecten (gelderland.nl). U kunt deze 
documenten in het aanvraagformulier uploaden.  

o Let op: het format projectplan is een verplicht te gebruiken format. 
o Let op: enkel aanvragen in het Nederlands worden in behandeling genomen. 

Aanvragen in een afwijkende taal wijzen we af.  
 

7. Wat zijn de verplichte bijlagen voor de MIT Haalbaarheidsprojecten? 
o Enkel het projectplan is een verplichte bijlage (en dus ook een verplicht 

format). 
o Als u een nieuwe aanvrager voor ons bent dan hebben wij ook een ‘ongeldig 

gemaakt bankafschrift’ nodig. 
 

8. Is er bij de aanvraag een begroting van de te maken kosten nodig?  
o Er wordt niet om een begroting gevraagd. Wij beoordelen enkel op de kwaliteit 

van het project. Als het project voldoende punten scoort, conform de punten 
uit de regeling, dan krijgt het project een vaste bijdragen van € 20.000. 

o De subsidie wordt verstrekt op grond van de de-minimis verordening.  
Kijk hiervoor ook op www.europadecentraal.nl. 

 
9. Welke tips zijn er bij het aanleveren van een aanvraag door een intermediair 
 adviesbureau? 

o Om uw aanvraag door een intermediair adviesbureau te laten indienen moet u 
via een ketenmachtiging het bureau machtigen de aanvraag in te dienen.  
Doe dit vroegtijdig, de wachttijd voor het aanvragen hiervan kan oplopen. 

o In het format projectplan kan het intermediair adviesbureau haar NAW-
gegevens opnemen. 

o Let hierbij op dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de 
daadwerkelijk aanvrager (MKB-er) en het intermediaire adviesbureau. 

 
10. Hoe zet ik een digitale handtekening? 

o Door het inloggen via e-Herkenning is het ‘fysiek’ plaatsen van een 
handtekening niet meer nodig. Als u online de aanvraag heeft verzonden 
nemen wij deze in behandeling.  

 
11. MKB ondernemers uit Gelderland kunnen een aanvraag om subsidie 
 indienen voor de MIT regeling. Dient de uitvoering ook plaats te vinden 
 binnen de provinciegrenzen?  

o Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten zijn gericht op 
Gelderland, ten goede komen aan de inwoners van deze provincie of op een 
andere wijze het belang van de provincie dienen. 

 
12. Kan de subsidie voor een MIT haalbaarheidsproject worden aangevraagd 
 door 2 samenwerkende MKB-bedrijven? 

o Nee, subsidie wordt verstrekt aan één MKB-onderneming en niet aan 
samenwerkingsverbanden die bestaan uit meerdere MKB-ondernemingen. 

 

https://www.gelderland.nl/Subsidies/MIT-Haalbaarheidsprojecten
https://mijn.gelderland.nl/Subsidies/
https://www.gelderland.nl/Subsidies/MIT-Haalbaarheidsprojecten
http://www.europadecentraal.nl/
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS


13. Is het mogelijk dat de kopie bankafschrift wordt nagezonden i.v.m.  
 oprichting van een nieuwe B.V.? 

o Ja, dit is mogelijk. De kopie van het bankafschrift is geen onderdeel van de 
compleetheidstoets, maar wel noodzakelijk om de subsidie te kunnen verlenen 
als daarover een positief besluit wordt genomen. Zorg u er wel voor dat u de 
kopie van het bankafschrift binnen 5 weken na indiening kunt opsturen om 
geen vertraging op te lopen in de afhandeling van de subsidieaanvraag. Geef in 
het aanvraagformulier duidelijk aan dat u dit document nog nazendt en geef 
daarbij ook een indicatie van de termijn.  

 
14. Is het mogelijk om als éénmanszaak subsidie aan te vragen?  

o Ja dit is mogelijk. Echter, dient u alsnog middels e-herkenning de aanvraag in 
te dienen.  

o Let op: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek door slechts 1 persoon 
is zeer omvangrijk. Hier wordt bij de inhoudelijke beoordeling goed naar 
gekeken of het onderzoek wel uitvoerbaar is naast uw reguliere activiteiten. 

 
15. Kan subsidie voor een MIT haalbaarheidsproject worden aangevraagd als er 
 al eerder subsidie is aangevraagd, maar niet ontvangen? 

o U kunt per jaar maximaal 1 subsidie ontvangen (N.B. maximaal 1 project per 
aanvrager).  

o Onder aanvrager’ wordt begrepen: 

− “partnerondernemingen” als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Bijlage 1 
behorende bij de Algemene groepsvrijstellingsverordening, en   

− ”verbonden ondernemingen” als bedoeld in artikel 3, derde lid, van Bijlage 1 
behorende bij de Algemene groepsvrijstellingsverordening. 

 
16. Kan subsidie voor eenzelfde MIT haalbaarheidsproject worden aangevraagd  
 als daar eerder al subsidie voor is ontvangen? 

o Voor eenzelfde project kan slechts éénmaal subsidie worden ontvangen.  
o U kunt wel, mocht u al een keer een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek 

hebben ontvangen, voor een ander project/onderzoek subsidie aanvragen. 
 

17. Wanneer weet ik of mijn organisatie voldoet aan de definitie en  
 voorwaarden van MKB? 

o Wij verwijzen u hiervoor naar de volgende links waarop u meer informatie 
hierover kunt vinden: 

o Gebruikersgids Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) 
o MKB toets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/definitie%20KMO.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets


VERANTWOORDING 
18. Hoe wordt voor MIT haalbaarheidsprojecten omgegaan met de
 bevoorschotting?  

o Het gaat in alle gevallen om een subsidie uit de categorie ‘arrangement 1’. 
Subsidies tussen € 0 en € 25.000 vallen in deze categorie. De betaling van de 
gehele subsidie vindt direct plaats bij subsidietoekenning of, als de startdatum 
van het project in de toekomst ligt, bij de startdatum. 

 
19. Welke rapportageverplichtingen zijn er? 

o De subsidie valt onder de ‘arrangement 1’ subsidie. Dit houdt in dat wij de 
subsidie direct verlenen en vaststellen.  

o In de verleningsbeschikking verzoeken wij u om een eindrapport waarin de 
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn beschreven. Dit is een wens / 
eis vanuit onszelf alsook het Rijk. Landelijk wil het Rijk innovatieve 
ontwikkelingen blijven volgen en waar mogelijk zaken ‘aan elkaar kunnen 
knopen’. 

o U bent verplicht afwijkingen in het project aan ons te melden. De criteria 
hiervoor zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. 

o Het kan zo zijn dat uw project in een later stadium in de steekproef valt. Mocht 
dit zo zijn dan krijgt u hiervan bericht. U dient dus te allen tijde alle gegevens 
minimaal 10 jaar te bewaren. 

 
 
 


