MIT Zuid 2020
MKB Innovatiestimulering
Topsectoren Zuid-Nederland
Programma
De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid)
is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van
de MKB-ondernemers in de regionale topsectoren. MIT Zuid wordt gefinancierd door
het Ministerie van Economisch Zaken en de Provincies Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Stimulus. LIOF heeft een
toeleidende en adviserende rol.

Voor wie?
MIT Zuid richt zich op het innovatieve MKB in Zuid-Nederland. De projecten moeten
passen binnen minimaal één van de door Zuid-Nederland gekozen topclusters of door
het Ministerie van Economische Zaken gekozen topsectoren. Dit zijn: High-Tech
Systems & Materialen inclusief ICT en Solar, Chemie & Biobased, Agrofood, Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen, Logistiek, en Life Sciences & Health.

Instrumenten
Het MIT Zuid omvat een set van twee financiële (subsidie)instrumenten om de eerste
fasen van innovatie te stimuleren. Op de achterzijde leest u meer over deze instrumenten.

Haalbaarheid
Openstelling van 7 april 2020 (9:00 uur) tot 10 september
2020 (17:00 uur), op basis van first come, first serve.
- Bedoeld voor onderzoek en analyse van een project om kansen
en risico’s in kaart te brengen en daarmee de technische en
economische haalbaarheid te toetsen, met het oog op een
vervolgtraject.
- Het economisch perspectief moet blijken uit markt(potentie),
eventuele doorontwikkeling van het product en het beoogd 		
verdienmodel.
- Subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een 		
maximum van € 20.000.

R&D samenwerking
Openstelling van 11 juni 2020 (9:00 uur) tot 10 september
2020 (17:00 uur), op basis van tendering.
- Bedoeld voor industrieel onderzoek of experimentele
ontwik keling die bijdraagt aan vernieuwing of nieuwe
toepassing van (bestaande) producten, processen of diensten.
- Samenwerkingsverband vereist van ten minste twee
MKB-ondernemingen.
- Subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een 		
maximum van € 350.000 per project.
- Als het totale subsidiebedrag maximaal € 200.000 betreft, 		
wordt per deelnemer aan het samenwerkingsverband
tenminste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 aan subsidie
verstrekt.
- Als het totale subsidiebedrag tussen de € 200.000 en
€ 350.000 bedraagt, wordt per deelnemer ten hoogste
€ 175.000 aan subsidie verstrekt.
- Maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D
samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen
met een subsidiehoogte van € 200.000 tot en met €350.000.

Wilt u weten
of uw project in
aanmerking
komt voor een
MIT Zuid subsidie?
Dan kunt u terecht bij LIOF en de
provinciale MIT Zuid contactpersoon
Uw contactpersoon bij LIOF:
Wendy Willems
Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Wim Duisenbergplantsoen 27
T: +31 (0)6 21 35 54 45
email/skype:
wendy.willems@liof.nl
Lisette Tilmans
Postbus 1310
6201 BH Maastricht
Wim Duisenbergplantsoen 27
T: +31 (0)6 15 21 75 51
email/skype:
lisette.tilmans@liof.nl
Uw contactpersoon bij
uitvoeringsorganisatie Stimulus:
Bert Hegger
Postbus 585
5600 AN Eindhoven
De Witte Dame,
Emmasingel 26
T: +31 (040) 237 01 00
email: b.hegger@stimulus.nl
www.stimulus.nl/mit-zuid
www.liof.nl
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