DE VIA 2016

Versneller Innovatieve Ambities

Subsidieregeling voor innovatieve
mkbʼers in Noord-Nederland

DOEL
De VIA 2016 stimuleert innovatie en
economische ontwikkeling in het
midden- en klein bedrijf in NoordNederland en levert een bijdrage
aan CO2-reductie.

VOORWAARDEN
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor
een activiteit gericht op ontwikkeling en
onderzoek van:
•

een nieuw product, dienst of procedé;

•

het aanmerkelijk vernieuwen van een
bestaand product, dienst of procedé.

De activiteit moet een bijdrage leveren
aan de RIS3 en de NIA. De activiteit
moet daarom een maatschappelijk
belang dienen.

DOELGROEP
mkbʼers
gevestigd

in Noord-Nederland
die daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

€

In totaal is er
€ 10.000.000,beschikbaar
gesteld

€ 7.000.000,- € 3.000.000,voor
voor
innovatieve
innovatieve
projecten
die
projecten
bijdragen aan

CO2-reductie

SUBSIDIABELE KOSTEN
• het inschakelen van een onafhankelijke
organisatie;

• kosten van octrooien;

• materialen die onderdeel zijn van een
prototype;

• huurkosten van apparatuur
en uitrusting;

• de loonkosten van werknemers en
bijdrage eigen uren van ondersteunend personeel;

• reis- en verblijfkosten binnen
Nederland.

STIMULERING TYPE PROJECTEN
Type
project

Minimale
subsidie

Maximale
subsidie

Individueel

€ 3.500,-

€ 50.000,-

35 %

Individueel gericht
op CO2-reductie

€ 3.500,-

€ 100.000,-

35 %

Samenwerking

€ 10.000-

€ 75.000,-

50 %

Samenwerking
gericht op CO2-reductie

€ 10.000,-

€ 100.000,-

50 %

MEER WETEN
www.snn.eu/via
via@snn.eu
050 5224 908

Subsidie
percentage

SAMENWERKING
Er is sprake van samenwerking
indien twee of meer ondernemingen samen het ontwikkelingsproject uitvoeren en
geen van de ondernemingen
meer dan 70% van de kosten
voor haar rekening neemt.

MEER SUBSIDIES? ECHTEINNOVATIES.NL

Tot 2020 zijn er financiële innovatie-instrumenten beschikbaar bij het SNN
om jouw innovatieve ambities te helpen realiseren. Kijk op
www.echteinnovaties.nl.

OVER HET SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
stimuleert duurzame, innovatieve economische
ontwikkeling van Noord-Nederland mede door
subsidies.
De VIA wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen,
Fryslân en Drenthe.
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