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Hierna vindt u een overzicht van  veelgestelde vragen. U kunt hieraan geen rechten 
ontlenen. De desbetreffende regelgeving is bindend. 

 
 
AANVRAAGPROCEDURE 

1. Wanneer kunnen aanvragen voor de MIT R&D Samenwerkingsprojecten 2022 worden 
ingediend? 

o Aanvragen indienen kan vanaf 1 juni 2022 (09.00 uur) tot uiterlijk 13 september 
2022 (17.00 uur).  

 
2. Om wat voor soort regeling gaat het hier? 

o Het gaat hier om een tenderregeling. Dit houdt in dat we alle aanvragen op kwaliteit 
gaan beoordelen. 

o Deze beoordeling vindt pas plaats na de sluitingsdatum (13 september 2022). 
o Het is dus niet nodig direct op 1 juni een aanvraag in te dienen. 

 
3. Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?  

o De subsidieaanvraag moet digitaal worden ingediend via het Subsidieportaal. Dit is de 
link naar het aanvraagformulier in het Subsidieportaal.  

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

o Dit geldt ook voor het aanvragen voor een ketenmachtiging. Deze heeft u nodig als u 
een aanvraag laat voorbereiden en indienen door een subsidieadviesbureau. 

o Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.  
o Aanvragen ‘op papier’ worden niet in behandeling genomen. 

 
4. 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 R&D Samenwerkingsprojecten 2022 niet mogelijk om 

vooraf een projectvoorstel in te dienen en/of te laten toetsen. 
o Wij adviseren u wel om contact op te nemen met OostNL, daar is veel expertise 

aanwezig om u goed te kunnen begeleiden bij de inhoud van uw aanvraag. 
 

5. Ik heb een subsidieaanvraag ingediend; hoe nu verder?  
o Op 13 september 2022 sluit de termijn voor het aanvragen van subsidie. De 

Rijksdienst voor Ondernemend Overheid (RVO) voert de inhoudelijke beoordeling uit 
van alle aanvragen die compleet zijn ingediend. Het RVO beoordeelt de kwaliteit van 
het project en maakt een ranking van alle binnengekomen projecten. 

o Allereerst is er dus een positieve beoordeling nodig van uw project. Daarnaast is er 
een subsidieplafond. De best scorende projecten komen als eerste in aanmerking voor 
subsidie. Dit wordt doorgevoerd naar lagere scores, totdat het subsidieplafond is 
bereikt. 

o Ons streven is om op 6 december 2022 een besluit van Gedeputeerde Staten op uw 
aanvraag te verkrijgen. Kort na deze datum verzenden wij de beschikkingen.  

  
6. Mag ik nog informatie toezenden na de deadline? 

o U mag altijd informatie nazenden, echter mogen wij deze na de sluitingsdatum van  
13 september 2022 niet meer meenemen in de beoordeling van uw aanvraag. Het 
betreft een tender regeling, waarbij iedere aanvraag gelijke kansen moet krijgen. 

  
7. Wat te doen indien een aanvraag niet compleet is? 

o Omdat het hier om een tender regeling gaat kunt u uw aanvraag na sluiting  
(13 september 2022) niet meer compleet maken. Als blijkt dat niet alle benodigde 
gegevens aanwezig zijn om ons volledige subsidieproces te doorlopen, wordt uw 
aanvraag afgewezen. Wij verwijzen u dus met klem naar de checklist verplichte 
bijlagen. 
 
 

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=377
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS
https://oostnl.nl/nl
http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Ik-heb-een-subsidieaanvraag-ingediend-hoe-nu-verder.html


BIJLAGEN / BENODIGDE GEGEVENS 

8. Is er een format voor het projectplan en overige verplichte bijlagen beschikbaar? 
o Het format projectplan en de overige verplichte bijlagen worden beschikbaar gesteld 

via de website. Dit format projectplan is een verplicht format. 
o De reden waarom wij voor een verplicht format hebben gekozen is, dat alle vragen die 

wij in dit format stellen, perfect aansluiten op de criteria in de regeling. Het helpt u 
dus in het waarborgen van de kwaliteit die wij verwachten van een projectplan. 
 

9. Wat zijn de verplichte bijlagen voor MIT R&D 2022? 

o Op de website vindt u een checklist waarin alle verplichte bijlagen zijn opgenomen. 
Voor de volledigheid zijn de volgende bijlagen verplicht: 

▪ Kopie van een recent bankafschrift welke ‘ongeldig’ is gemaakt, wanneer er 
 in de afgelopen 2 jaar geen betalingsverkeer met de Provincie Gelderland 
 heeft plaatsgevonden 
▪ Projectplan (inclusief begroting en onderbouwing) conform verplicht format 
▪ Volledig ingevuld en ondertekend ‘Format samenwerkingsovereenkomst MIT 

R&D’ 
 

10. Waarom moeten wij een samenwerkingsovereenkomst opstellen? 
o In het format dat wij hebben ontwikkeld kunt u alle afspraken tussen de verschillende 

deelnemende partijen vastleggen. Dat geeft voor ons als provincie meer zekerheid op 
een goede uitvoering, maar ook voor u als partners in het project. 
 

11. Kunnen interne loonkosten worden opgevoerd als subsidiabele kostenpost binnen MIT R&D 
2022?  

o Het is mogelijk om interne loonkosten mee te nemen in de begroting als subsidiabele 
kostenpost. U kiest voor het berekenen van personeelskosten uit één van de volgende 
methoden: 

▪ de vaste uurtariefsystematiek (€ 50); 
▪ de loonkosten plus vaste opslagsystematiek; 
▪ de integrale kostensystematiek. 
Meer informatie over interne loonkosten kunt u vinden in de bijlage 'Regels 
Ruimte voor Gelderland, hoofdstuk 1 (algemene bepalingen)'. 

o Let er hierbij op dat u voor bovenstaande een duidelijke onderbouwing geeft, zoals 
aangegeven in het format. Dit geldt niet voor het vaste / forfaitaire uurtarief van  
€ 50. 

 
12. Hoe dienen uren te worden bijgehouden? Is hiervoor een verplicht format of mag een eigen 

urenregistratiesysteem gebruikt worden? 
o Indien loonkosten als subsidiabele kostenpost onderdeel uitmaken van de aanvraag 

dient het aantal gewerkte uren van de betrokken medewerker in de administratie met 
bijhorende loonkosten te worden vastgelegd. Het gebruik van een eigen 
urenregistratiesysteem is toegestaan.  

 
13. 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. Uw leverancier van eHerkenning 
kan u hierover zo nodig adviseren.  

o In het format projectplan is de mogelijkheid voor het intermediair adviesbureau om 
haar NAW gegevens op te nemen. 

 
14. Hoe zet ik een digitale handtekening? 

o Vanwege het inloggen via eHerkenning is het ‘fysiek’ plaatsen van een handtekening 
niet meer nodig. Als u online de aanvraag via mijn.gelderland.nl heeft verzonden 
nemen wij deze in behandeling. 

 
 
 
 
 
 

https://www.gelderland.nl/subsidies/mit-rd-samenwerkingsprojecten
https://www.gelderland.nl/subsidies/mit-rd-samenwerkingsprojecten
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR390394/51
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR390394/51
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS


REGELGEVING 
15. Welke belangrijke wijzigingen zijn er in 2022 in de regeling MIT R&D opgenomen, anders 

dan de regeling MIT R&D 2021? 
o Vanaf 2022 bedraagt de subsidie per MKB-ondernemer in het MIT-R&D-

samenwerkingsverband ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten van deze MKB-
ondernemer. In 2021 werd dit uitgevraagd per samenwerkingsverband.  
 

16. Moeten alle projecten ingediend worden bij de provincie of zijn er ook projecten die bij het 
RVO moeten worden ingediend? 

o Voor MIT R&D 2022 geldt dat u uw aanvraag altijd bij de provincie indient, tenzij het 
gaat om een MIT R&D-samenwerkingsproject dat regionaal overstijgend is en 
waarvan geen van de partners 50% van de kosten maakt in een bepaalde regio. 

 
De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Gelderland te komen.  
Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies. De MKB-ondernemers vragen de 
subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de subsidiabele kosten worden 
gemaakt. 
 
Voorbeeld: U bent een Gelderse MKB-ondernemer en werkt samen met een MKB-
ondernemer uit Overijssel, en 55% van de subsidiabele kosten worden gemaakt in 
Gelderland. U vraagt de subsidie aan in Gelderland. 
 
Maakt geen van de deelnemende MKB-ondernemingen meer dan 50% van de 
subsidiabele kosten? Dan vraagt u aan bij het RVO in het landelijke vangnet. 

 
17. MKB ondernemers uit Gelderland kunnen een aanvraag om subsidie indienen voor de MIT 

R&D 2022 regeling. Dient de uitvoering ook plaats te vinden binnen de provinciegrenzen?  
o Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten zijn gericht op de provincie 

Gelderland, ten goede komen aan de inwoners van de provincie of op een andere wijze 
het belang van de provincie dienen. 
 

18. Is het mogelijk dat de samenwerkende partij een Stichting is? 
o De Regeling is gefocust op de MKB onderneming. Dit kan echter ook een Stichting zijn, 

mits deze voldoet aan de criteria. In dat geval kunt u het beste een MKB toets doen om 
na te gaan of de Stichting hieraan voldoet. Om te kunnen worden aangemerkt als MKB 
moet in ieder geval sprake zijn van een onderneming. Oftewel een organisatie die een 
economische activiteit uitoefent. 
 
Is er geen sprake van een MKB onderneming dan is het nog steeds mogelijk kosten van 
deze partij op te voeren, maar dan zal deze in opdracht van de MKB onderneming kosten 
gaan maken en niet als samenwerkende partij kunnen meedoen. Bij een andere 
constructie zijn de kosten niet subsidiabel. Dus alleen wanneer de Stichting in opdracht 
van meedoet. Indien er sprake is van de Stichting als samenwerkende partij en er 
worden kosten gemaakt/opgevoerd, dan zijn deze niet subsidiabel. Dus alleen voor de 
MKB-ondernemingen! 
 

19. Is het mogelijk dat er een Kennisinstelling wordt betrokken bij het project?  
En hoe werkt dat dan met het opvoeren van gemaakte kosten? 
o Dit is zeker mogelijk. Echter, alleen de gemaakte kosten van de MKB-ondernemingen 

zijn subsidiabel. Dat betekent dat de Kennisinstelling in dat geval in opdracht van 1 van 
de MKB-ondernemingen kosten maakt en deze declareert bij de MKB-onderneming.  
 

20. 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: 
▪ Gebruikersgids Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen  

(kmo’s) 
▪ MKB toets 

 
 
 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling/aanvragen/rd-samenwerkingsprojecten
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidiespelregels/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/03/definitie%20KMO.pdf
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


21. Hoe kan ik de maatschappelijke impact van mijn project onderbouwen? 
o Zoek aansluiting bij de kennis en innovatievragen van de desbetreffende missie. Geef 

zoveel mogelijk kwantitatief aan waar het project aan bijdraagt ( bijvoorbeeld: % CO2 
besparing, reductie zorgkosten, besparing grondstoffen, versnelling doorlooptijden etc.). 
Maak in ieder geval in kwalitatieve zin het maatschappelijke effect van het project 
duidelijk. Op de website van de KIA’s/Topsectoren staan diverse voorbeelden waaruit 
inspiratie kan worden geput.  

o Om meer inzicht te krijgen in wat er beoordeeld wordt in uw aanvraag is er een tool 
ontwikkeld.  
 

22. Wat is het plafond van de regeling MIT R&D Samenwerkingsprojecten? 
o Er is in totaal een plafond van € 3.880.000 beschikbaar gesteld. Echter is er een 

verdeling gemaakt in zogenoemde ‘grote’ en ‘kleine’ projecten, oftewel projecten 
waarvoor een subsidiebedrag wordt verleend op: 

▪ ‘Klein’: tot en met € 200.000: plafond van € 1.940.000 
▪ ‘Groot’: tot en met € 350.000: plafond van € 1.940.000 

 
 

VERANTWOORDING 
23. Hoe wordt voor haalbaarheidsprojecten MIT R&D 2022 omgegaan met bevoorschotting?  

o Betaling van voorschotten wordt verdeeld over de looptijd van het project. In het 
Projectplan wordt aan u de vraag gesteld duidelijk te vermelden welke kosten er voor 
welke uit te voeren activiteit worden begroot/gemaakt. De bevoorschotting van het 
gevraagde subsidiebedrag zal conform de door u opgegeven uitgavenplanning 
plaatsvinden. Deze zullen dan ook 1 op 1 in het subsidiebesluit worden overgenomen 
tot de maximale 80%. 
 

24. Er is subsidie verleend boven een bedrag van € 125.000. Hoe verloopt de   
eindverantwoording wanneer de kosten per samenwerkingspartner onder de € 125.000 
uitkomen?  

o Voor het totaalproject is er een accountantsverklaring nodig. Dat betekent dat u een 
keuze kunt maken uit: 
1. 1 accountantsverklaring voor het hele project (dus 1 accountant doet de controle 

bij alle partijen)  
2. Per deelnemer wordt er een accountantsverklaring opgesteld. De penvoerder 

dient vervolgens hiervan een geconsolideerd overzicht te make. Deze hoeft niet 
gewaarmerkt te worden. 

o De accountantskosten zijn subsidiabel en kunt u meenemen in de kosten. 
 

25. Welke rapportageverplichtingen zijn er? 
o Tussentijds verwachten wij geen rapportage. 
o Wel bent u verplicht afwijkingen in het project aan ons te melden. De criteria hiervoor 

zijn opgenomen in de beschikking. 
o Bij de vaststelling van het project zullen wij veelal zowel een financiële als een 

inhoudelijke controle uitvoeren. Dit doen we op basis van een door u aangeleverde 
eindrapportage en accountantsverklaring. Wat wij exact van u verwachten komt te 
staan in de beschikking tot subsidieverlening. Meer uitleg hierover vindt u op onze 
website. 
 

 
 
 
 

https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst
https://mit-rd.gtp.nl/
http://www.gelderland.nl/subsidies

