
Paragraaf 6.12a MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 

 

Deze tekst geldt vanaf 2 mei 2022 

 

• Artikel 6.12a.1 Subsidiabele activiteit 

Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de AsG kan worden verstrekt voor de 

uitvoering van een MIT-R&D-samenwerkingsproject door een MIT-R&D-

samenwerkingsverband. 

• Artikel 6.12a.2 Criteria 

1.Subsidie wordt slechts verstrekt indien: 

o a. de subsidiabele activiteit plaatsvindt binnen een of meer van de 

volgende missies uit het Missiegedreven Topsectoren- en 

Innovatiebeleid: 

▪ i. KIA Energie en Duurzaamheid; 

▪ ii. KIA Landbouw, Water en Voedsel; 

▪ iii KIA Gezondheid en Zorg; 

▪ iv.KIA Veiligheid; 

▪ v.KIA Sleuteltechnologieën; 

▪ vi. KIA Maatschappelijk verdienvermogen al dan niet in 

combinatie met een ondersteunende sector; 

o b. geen van de partijen in het MIT-R&D-samenwerkingsverband meer 

dan 70% van de subsidiabele kosten van het MIT-R&D-

samenwerkingsproject voor zijn rekening neemt, en 

o c. ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het MIT-R&D-

samenwerkingsproject voor rekening komt van deelnemers aan het 

MIT-R&D-samenwerkingsverband met een vestiging in Gelderland. 

2.De subsidiabele activiteit wordt beoordeeld op de mate waarin: 

o a.er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe 

toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt 

verwacht; 

o b.er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers 

in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, of de Gelderse economie; 

o c.de kwaliteit van het MIT-R&D-samenwerkingsverband hoger is, ten 

minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, 

de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de 

projectorganisatie, en 

o d.maatschappelijke impact wordt gerealiseerd voor een of meer 

KIA’s. 

 

 



3.Aan de activiteiten wordt een score van maximaal 100 punten toegekend. 

4.De punten worden als volgt over de criteria verdeeld: 

o a.maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in het tweede lid, 

aanhef en onder a; 

o b.maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in het tweede lid, 

aanhef en onder b; 

o c.maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in het tweede lid, 

aanhef en onder c; 

o d.maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in het tweede lid, 

aanhef en onder d. 

5.Over de criteria, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt voorafgaand aan een 

beslissing op een aanvraag advies gevraagd aan een externe deskundige. 

Artikel 6.12a.3 Weigeringsgronden 

1.Subsidie wordt geweigerd indien een MKB-ondernemer in het MIT-R&D-

samenwerkingsverband binnen het ten tijde van de aanvraag geldende 

subsidieplafond al subsidie heeft aangevraagd of ontvangen op grond van deze 

regeling of vergelijkbare regelingen in het kader van MIT R&D 

samenwerkingsprojecten bij andere provincies. 

2.Voor zover door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden 

overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd. 

3.De subsidie wordt geweigerd indien: 

a.er voor het criterium, genoemd in artikel 6.12a.2, tweede lid, aanhef en onder a een 

score van minder dan 10 punten wordt toegekend; 

b.er voor het criterium, genoemd in artikel 6.12a.2, tweede lid, aanhef en onder b een 

score van minder dan 10 punten wordt toegekend; 

c.er voor het criterium, genoemd in artikel 6.12a.2, tweede lid, aanhef en onder c een 

score van minder dan 10 punten wordt toegekend, 

d.er voor het criterium, genoemd in artikel 6.12a.2, tweede lid, aanhef en onder d een 

score van minder dan 10 punten wordt toegekend en 

e.aan de subsidiabele activiteit niet ten minste een score van 50 punten wordt 

toegekend. 

Artikel 6.12a.4 Subsidiabele kosten 

De subsidiabele kosten zijn de kosten, bedoeld in artikel 25, derde lid, van de 

Algemene groepsvrijstellingsverordening. 

Artikel 6.12a.5 Aanvrager 



1.Subsidie wordt verstrekt aan de MKB-onderneming die blijkens de aanvraag 

optreedt als penvoerder van het MIT-R&D-samenwerkingsverband. 

2.De aanvraag kan worden ingediend vanaf 9.00 uur op 1 juni 2022, en tot 17:00 uur 

op 13 september 2022. 

Artikel 6.12a.6 Aanvraag 

1.Onverminderd artikel 1.2.3 wordt bij de aanvraag een schriftelijke onderbouwing 

verstrekt waar uit blijkt op welke wijze aan de criteria als bedoeld in artikel 6.12a.2 

wordt voldaan. 

2.Aanvragen worden op basis van een onderlinge vergelijking in een rangorde 

geplaatst. 

Artikel 6.12a.7 Hoogte van de subsidie 

1.De subsidie per MKB-ondernemer in het MIT-R&D-samenwerkingsverband 

bedraagt ten hoogste 35% van zijn subsidiabele kosten. 

2.De subsidie per MKB-ondernemer in het MIT-R&D-samenwerkingsverband 

bedraagt: 

a.minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 indien het subsidiebedrag per MIT-

R&D-samenwerkingsproject maximaal € 200.000 is, en 

b.minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 indien het subsidiebedrag per MIT-

R&D-samenwerkingsproject meer dan € 200.000 en maximaal € 350.000 is. 

3.De totale subsidie per MIT-R&D-samenwerkingsproject bedraagt tenminste 

€ 50.000 en maximaal € 350.000. 

Artikel 6.12a.8 Verplichtingen 

1.De subsidiabele activiteit is binnen twee jaar na start van de subsidiabele activiteit 

voltooid. 

2.Met uitvoering van de subsidiabele activiteit wordt binnen zes maanden na 

subsidieverlening gestart. 

3.Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de aanvrager de in het eerste lid 

genoemde termijn met maximaal 12 maanden verlengen. 

Artikel 6.12a.9 Communautair toetsingskader 

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dat niet in strijd is met hoofdstuk I en 

artikel 25 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. 

 


