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Uitvoeringstermijn voor InnovatieProject verlengd naar 24 maanden 
 

We hebben goed nieuws voor ondernemers die een InnovatieProject-ondersteuning aanvragen binnen het 
programma LimburgToekomstbestendig. Alle projecten die na 1 juni een positieve beschikking ontvangen hoeven 
niet meer uiterlijk 30 juni 2023 afgerond te zijn maar hebben een maximale looptijd van 24 maanden vanaf de 
datum waarop we bevestigd hebben dat de ondersteuningsaanvraag volledig en correct is ingevuld en daarmee 
‘ontvankelijk’ is verklaard. 

 
Spelregels 
Voorwaarde is dat als het project ná 30 juni 2023 nog doorloopt, er uiterlijk op deze datum een tussentijdse   
rapportage aangeleverd wordt, inclusief een rapport van bevindingen dat door de accountant van de ondernemer is 
opgesteld. Voor de kosten tot dan toe gemaakt, ontvangt de ondernemer dan tussentijds het eerste deel van de 
toegekende financiële ondersteuning.  
 
Na afloop van het project dient een eindrapportage aangeleverd te worden die betrekking heeft op alle kosten en 
activiteiten die ná 30 juni 2023 zijn gemaakt. Ook nu weer inclusief een rapport van bevindingen opgesteld door de 
accountant. Op basis van deze eindrapportage wordt het laatste deel van de financiële ondersteuning uitbetaald. In 
totaal wordt nooit meer uitbetaald dan het in de beschikking toegezegde bedrag. 
 
Waarom twee keer rapporteren? 
De reden dat er twee keer gerapporteerd moet worden, is dat we het beschikbare budget voor InnovatieProjecten 

voor het Limburgse MKB hebben weten te vergroten door te putten uit twee financieringsbronnen.  

Tot en met 30 juni 2023 zijn dat Europese middelen uit het React-EU fonds. Ná 30 juni 2023 zijn dat de middelen 
die door provincie Limburg en het ministerie van EZK gezamenlijk ter beschikking zijn gesteld aan 
LimburgToekomstbestendig. Beide financieringsbronnen verlangen een aparte rapportage en een rapport van 
bevindingen over de betreffende periode. 
 
Tevens stellen beide financieringsbronnen andere eisen aan de looptijd en het uurtarief dat de ondernemer moet 
hanteren voor de eigen uren die de onderneming inzet voor haar project. Hierna leggen we uit wat dit concreet 
betekent: 
 
Wat betekent het concreet voor de ondernemer 

• Elk project dat na 1 juni 2022 een positieve beschikking krijgt, kent een looptijd van maximaal 24 maanden. 

• De ondernemer ontvangt een voorschot van 50% van de toegekende financiering op het moment van een 

positieve beschikking. 

• Als het project ná 30 juni 2023 nog doorloopt, dan dient de ondernemer uiterlijk 30 juni 2023 een tussentijdse 

rapportage in, inclusief rapport van bevindingen opgesteld door de accountant van de ondernemer,  voor de 

projectperiode tot en met 30 juni 2023.  

• De loonkosten die in het project gemaakt zijn tot en met 30 juni 2023 worden berekend aan de hand van het 

aantal bestede projectenuren maal het berekende, daadwerkelijke uurtarief. 

• Op basis van deze tussentijdse rapportage vindt een vaststelling van het project tot dan toe plaats en wordt 

een uitbetaling gedaan van de financiële ondersteuning over de tot dan toe gemaakte kosten. 

• Na afloop van het project, dient de ondernemer een eindrapportage in, inclusief rapport van bevindingen 

opgesteld door de eigen accountant van de ondernemer, voor de projectperiode ná 30 juni 2023. 

• De loonkosten die in het project gemaakt zijn ná 30 juni 2023 worden berekend aan de hand van het aantal 

bestede projectenuren maal een forfaitair uurtarief van € 60. 

• Op basis van de eindrapportage vindt een vaststelling van het project over de periode ná 30 juni 2023 plaats 

en wordt een uitbetaling gedaan van de resterende toegezegde financiële ondersteuning. 

• In totaal wordt nooit meer uitbetaald dan het in de beschikking toegezegde bedrag. 

• De kosten van beide accountantsverklaringen kun je gewoon meenemen in de projectkosten. 
 

Contact 
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met 

Charles Mevis 
Programma Manager Limburg Toekomstbestendig 

charles.mevis@liof.nl 

06-11368781 

mailto:charles.mevis@liof.nl

