
 

 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Cultuur en Economie op 19 juni 2013 
- provinciale staten op 26 juni 2013 
- fatale beslisdatum: 26 juni 2013 
 
 
 
 
Behandeld door de heer R.A. Donkerbroek, telefoonnummer (0592) 36 54 24, e-mail 
r.donkerbroek@drenthe.nl 
Portefeuillehouder: de heer A. van der Tuuk 
 

 

 
 
 

   2013-579 

Financieringsinstrumentarium Drenthe 

 

 



 aan provinciale staten van Drenthe 2013-579-1 

 

Inleiding 

Het MKB is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. 
Naar aanleiding van de statenbijeenkomst “Slim investeren in werk” is besloten dat we als provincie 
extra inzetten op de mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs (Versnellingsagenda 2.0), extra 
inzetten op het ondersteunen en faciliteren van het MKB (MKB Actieprogramma) en inzetten op 
alternatieve financieringsinstrumenten. Voorliggende nota over Financieringsinstrumenten is daarmee 
het afsluitende deel uit bovenstaand drieluik. De nota Financieringsinstrumenten geeft tevens invulling 
aan de Kadernota Revolverend Financieren. 
In de nota Financieringsinstrumentarium Drenthe wordt een toelichting gegeven op het vraagstuk van 
financiering in het economisch domein, waarbij geconcludeerd wordt dat er behoefte is aan het 
verbeteren van de toegang tot kapitaal en anderzijds dat het wenselijk is om instrumenten toe te 
voegen aan bestaande instrumenten.  
 

Advies  

1. Instemmen met het opzetten van een Fund-of-Fund Drenthe, van waaruit een mix van 
revolverende financieringsinstrumenten kan worden ingezet ten behoeve van de Drentse 
economie.  

2. Instemmen met een initiële voeding van dit Fund-of-Fund ter hoogte van € 17 miljoen. 
3. Kennisnemen van de notitie Financieringsinstrumentarium Drenthe. 
4. Deze bijdrage voor € 4 miljoen ten laste brengen van het budget Risicofinanciering MKB,  

voor € 9,4 miljoen ten laste van Programma 9, bijdrage projecten economische 
structuurversterking (€ 6 miljoen hiervan dekken door de inzet van de Reserve Versterking 
Economische Structuur) en € 3,6 miljoen via de zogenaamde Vrije Transitiemiddelen (SNN). 

5. De financiële aanpassingen van de begroting in de 1e Financiële actualisatie verwerken.  
 

Beoogd effect 

Realisatie van het fonds betekent een enorme stimulans voor de Drentse economie: toename van 
economische groei en toename van werkgelegenheid. Door nieuw instrumentarium worden nieuwe 
financieringsmogelijkheden geboden aan het Drentse MKB zodat meer investeringen en meer 
innovaties kunnen worden gerealiseerd. Door het revolverende karakter van de fondsen, ontstaat 
mogelijkheid om een deel van het geld weer opnieuw in te zetten.  

Argumenten 

1a. Een fund-of-fund biedt flexibele mogelijkheden om een scala aan instrumenten in te zetten, en 
biedt tevens mogelijkheden om te matchen met andere fondsen die onze beleidsdoelen ondersteunen 
(multiplier-effect).  
1b. Door de fund-of-fund constructie extern te organiseren bevorderen wij een zakelijke en 
marktgeoriënteerde werking en kunnen wij vanuit onze eigen rol ook de zakelijkheid betrachten in 
sturing en verantwoording. 
1c. Het revolverende karakter van de beoogde fondsen betekent dat dezelfde middelen opnieuw 
kunnen worden ingezet voor dezelfde doeleinden; zo bereiken we met onze schaarse middelen méér 
dan wanneer we inzetten op eenmalige subsidies. 
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1d. Het te ontwikkelen Innovatiefonds is bedoeld voor vroege fase financiering en heeft het 
innovatieve (jonge) MKB als doelgroep. Dat fonds geeft invulling aan de motie Jonge Innovatiekracht 
(M2011-26). 
 
2a. Een financieringsfonds heeft substantiële voeding nodig, wil het zijn doelstellingen kunnen 
realiseren, balancerend tussen risico en rendement. 
2.b Er is dekking voor het voorstel via Budget Risicofinanciering MKB, reserve Versterking 
Economische Structuur en via programma 9 (begroting 2013). Het bedrag van € 3,6 miljoen betreft 
middelen van het ministerie van Economische Zaken (Koers Noord/Transitiemiddelen) die op 
voorschrift van het ministerie van Economische Zaken vóór 1 januari 2014 moeten worden bestemd 
(middelen staan bij SNN). 
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Besluitvorming Provinciale Staten: 3 juli 2013. 
Uitwerken + vormgeven fondsen: juli 2013 - november 2013. 
Besluitvorming definitieve constructie + inzet instrumenten in Provinciale Staten: 13 november 2013. 

Financiën 
Totale kosten €  17.000.000 
Bijdragen van derden €  3.600.000  
Lasten voor de provincie €  13.400.000  
 
Programmanummer: Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt  
Dekking: Het bedrag dat de provincie moet inbrengen wordt gedekt door beschikbare budgetten 
binnen programma 9 in te zetten en de Reserve Versterking Economische Structuur aan te spreken. 
€ 4 miljoen komt ten laste van het budget Risicofinanciering MKB (3700501/423010). Er is een bedrag 
van € 3,4 miljoen beschikbaar vanuit het budget Bijdragen projecten economische structuurversterking 
(3700501/440275). Daarnaast vragen wij uw staten in te stemmen met een onttrekking van € 6 miljoen 
aan de Reserve Versterking Economische Structuur en dit bedrag toe te voegen aan het budget 
Bijdragen projecten economische structuurversterking. Dit kan opgenomen worden in de 1e Financiële 
actualisatie. Daarnaast wordt een bedrag van € 3,6 miljoen ontvangen via de zogenaamde Vrije 
Transitiemiddelen/Koers Noord (SNN). Laatstgenoemde middelen zijn nog niet in de begroting 
opgenomen en zullen eveneens in de 1e Financiële actualisatie opgenomen worden, zodat deze ook 
ingezet kunnen worden.  
 

Europese context 
Vanuit de beoogde Drentse fondsen wordt financiële steun verleend aan bedrijven. Omdat de voeding 
van die fondsen publiek geld betreft, is al gauw sprake van staatssteun. Zolang het geoorloofde 
staatssteun betreft, is dat geen probleem. Bij de verdere vormgeving van de fondsen (instrumenten) 
onderzoeken wij dan ook welke mogelijkheden en welke grenzen er zijn vanuit staatssteunperspectief. 
Dit element is onderdeel van onze uitwerking in de tweede helft 2013 en komt terug bij het voorstel dat 
in november 2013 wordt geagendeerd in PS.  
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Monitoring en evaluatie 
Na besluitvorming volgt de verdere vormgeving en voorbereiding, waarbij uw staten worden 
betrokken. In december 2013 zal uw staten een voorstel tot besluitvorming worden voorgelegd. 

Extern betrokkenen 
In deze fase zijn nog geen externe partijen betrokken. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
1. Notitie Financieringsinstrumentarium Drenthe 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 15 mei 2013  
Kenmerk: 19/3.8/2013003474 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 15 mei 2013, kenmerk 
19/3.8/2013003474; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. in te stemmen met het opzetten van een Fund-of-Fund Drenthe, van waaruit een mix van 

revolverende financieringsinstrumenten kan worden ingezet ten behoeve van de Drentse 
economie; 

2. in te stemmen met een initiële voeding van dit Fund-of-Fund ter hoogte van € 17 miljoen; 
3. kennis te nemen van de notitie Financieringsinstrumentarium Drenthe; 
4. deze bijdrage voor € 4 miljoen ten laste te brengen van het budget Risicofinanciering MKB,  

voor € 9,4 miljoen ten laste van Programma 9, bijdrage projecten economische 
structuurversterking (€ 6 miljoen hiervan dekken door de inzet van de Reserve Versterking 
Economische Structuur) en € 3,6 miljoen via de zogenaamde Vrije Transitiemiddelen (SNN); 

5. de financiële aanpassingen van de begroting in de 1e Financiële actualisatie te verwerken. 
  
 
 
Assen, 3 juli 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter
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1. Inleiding 

 

Het economisch beleid van de provincie 

Drenthe heeft tot doel om economische 

groei in Drenthe te bevorderen. Het MKB 

heeft daarbij een centrale plaats. Meer dan 

95% van het Drentse bedrijfsleven is 

namelijk MKB. En dat MKB is de motor van 

de Drentse economie. En die motor willen 

wij draaiende houden. 

 

Naar aanleiding van de Statenbijeenkomst 

“Slim investeren in werk” is besloten dat 

we als provincie extra inzetten op de 

mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs (Versnellingsagenda 2.0), extra inzetten op het 

ondersteunen en faciliteren van het MKB (MKB Actieprogramma) en inzetten op alternatieve 

financieringsinstrumenten. Voorliggende notitie over Financieringsinstrumenten is daarmee 

het afsluitende deel uit bovenstaand drieluik. 

 

Wij zetten vanuit onze beleidsopgave in het economisch domein in op de ontwikkeling van 

een robuuste economische structuur en willen werkgelegenheid behouden en nieuwe 

werkgelegenheid realiseren. Dat doen wij via een mix van activiteiten, variërend van het 

stimuleren van samenwerking, tot het in stand houden van een adequate 

ondersteuningsstructuur en het financieren van projecten. Wat betreft financiering van 

bedrijven, ligt er primair een rol voor marktpartijen zoals banken en is de rol van de overheid 

beperkt. Daar waar het publiek belang groot is en de markt vanwege risico’s terughoudend 

is, zien wij wel een rol voor de overheid om steun te bieden en kansrijke initiatieven met 

economisch toegevoegde waarde binnen onze mogelijkheden financieel te steunen.  

 

Als we het hebben over economische groei dan is een van de sleutelwoorden innovatie. 

Innovatie is namelijk een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Tegelijk is 

innovatie risicovol, waardoor financiering van innovatie doorgaans lastig en duur is. Dat was 

zo vóór de crisis, maar die situatie is er sindsdien vanzelfsprekend niet beter op geworden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel in Brussel, als Den Haag, maar evengoed in 

Drenthe aandacht is voor dit vraagstuk. En dat is nodig ook. Aandacht voor vragen als: 

  

• Hoe stimuleren we economische groei? Juist ook in deze moeilijke tijden. 

• Hoe helpen wij ons MKB om te innoveren? 

• Hoe realiseren wij een toename van innovatieve starters zodat nieuwe 

ondernemingen ontstaan? (zie motie jonge innovatiekracht) 

• Hoe lossen we knelpunten op ten aanzien van financiering van ondernemingen en 

financiering van innovatie in het bijzonder? 

 

De uitdaging waar overheden kort samengevat voor staan, is enerzijds om 

ondernemerschap te stimuleren en voorwaarden te scheppen voor innovatie en anderzijds 
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om te bevorderen dat bedrijven en innovatieve ideeën gefinancierd kunnen worden. Daarbij 

gaat het om ideeën waarmee business gegenereerd kan worden. Initiatieven die concreet 

bijdragen aan groei van de werkgelegenheid en die bijdragen aan versterking van de 

Drentse economische structuur. En wat betreft financiering is dat niet langer alleen met 

subsidies, maar waar mogelijk financiering op ‘revolverende’ basis. Dat wil zeggen dat wij 

bereid zijn om ondernemers te helpen, maar daar wel de voorwaarde aan verbinden dat bij 

succes de lening wordt terugbetaald, zodat met diezelfde euro in de toekomst een andere 

ondernemer geholpen kan worden. Wij hebben dit principe opgenomen in de kadernota 

revolverend financieren, die in december 2012 werd vastgesteld door provinciale staten. In 

die nota werd aangegeven dat het economisch domein geschikt is voor inzet van 

instrumenten met een meer revolverend karakter. Met voorliggende nota geven wij hier 

invulling aan. 

 

Doelstelling 

Doel van deze notitie is om vanuit een schets van het brede speelveld van 

ondernemingsfinanciering en innovatiefinanciering de belangrijkste knelpunten voor het MKB 

te duiden en van daaruit te bezien wat de provincie Drenthe voor het Drentse MKB zou 

kunnen betekenen. Deze notitie en de hierin gepresenteerde maatregelen sluiten naadloos 

aan bij het recent gelanceerde MKB Actieprogramma Drenthe. Bovendien wordt met 

voorliggende nota invulling gegeven aan de motie Jonge Innovatiekracht (M2011-26) waarin 

verzocht wordt om meer (financiële) mogelijkheden te creëren voor innovatieve starters en 

jonge ondernemers.  

 

Maatregelen 

Op basis van de knelpunten die wij constateren, komen wij tot twee type maatregelen. 

I. Verbeteren toegang tot kapitaal 

II. Vernieuwen financieringsinstrumenten in Drenthe 

 

Ad 1: deze maatregel is gericht op het beter benutten van bestaande financieringsbronnen 

door Drentse MKB. Het MKB dus helpen in hun zoektocht naar financieringsbronnen. Denk 

aan voorlichting, verbinding leggen tussen bedrijven en instanties, aanboren van netwerken 

op regionaal, nationaal en europees niveau.  

Ad 2: het nieuwe Drentse instrumentarium wordt vormgegeven als een ‘dakfonds’ met 

daaronder meerdere fondsen, zoals een Innovatiefonds en een Ontwikkelfonds, van waaruit 

concrete instrumenten/regelingen worden ingezet. Daarnaast kan vanuit het dakfonds 

worden geparticipeerd in externe fondsen. 

 

Leeswijzer 

De notitie start met een beschouwing over financiering in algemene zin, en financiering van 

innovatie in het bijzonder. Zowel spelers als instrumenten en knelpunten komen aan bod. 

Het hoofdstuk daarna bevat een set maatregelen gericht op verbeteren toegang tot kapitaal 

en de vorming van nieuw Drents instrumentarium. Tot slot wordt ingegaan op de financiële 

consequenties en uitvoeringsaspecten. 
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2. Financiering algemeen 

 

2.1 Spelers 

Goede toegang tot financiering is belangrijk om economische groei te realiseren. Alleen op 

die manier kan Nederland en in dit geval Drenthe haar concurrentiepositie behouden of 

versterken. In eerste aanleg zijn het de private spelers op de kapitaalmarkt die voor 

ondernemingsfinanciering kunnen zorgen. Denk daarbij aan banken, institutionele beleggers, 

participatiefondsen, Venture Capital fondsen, Informal investors en “Business angels”. 

Daarnaast zijn er ook Regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die vanuit hun 

Financieringsbedrijf vooral actief zijn in dat deel van de markt, waar de financieringsrisico’s 

doorgaans te hoog zijn voor private spelers.  

En tot slot is de overheid - en voor aanzienlijk deel Rijksoverheid – zelf een speler.  

 

2.2 Instrumenten  

Het financieel instrumentarium van de Rijksoverheid is qua omvang en karakter in de 

afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Samengevat komt het neer op een forse vermindering 

van subsidies, een toename en/of verruiming van fiscale maatregelen, verruiming van zowel 

borgstelling als garantieregelingen en toenemende inzet op “revolverende instrumenten”.  

In onderstaande tabel staan de belangrijkste regelingen van Rijk op het terrein van  

ondernemingsfinanciering: 

 

 Instrumenten Kapitaalmarkt Aanvrager 

 BMKB (Borgstelling MKB) Bank 

 GO-Regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) Bank 

 Groeifaciliteit Bank of durfinvesteerder 

 Microfinanciering (uitgevoerd door Qredits) Onderneming  

 SEED-Capital Durfinvesteerder  

Zie voor toelichting op deze regelingen de bijlage bij deze notitie 

 

Juist voor de meer risicovolle financieringen waar private spelers het om moverende redenen 

laten afweten spelen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een rol. Maar ook voor 

deze ROM’s geldt dat een serieuze afweging wordt gemaakt tussen risico en rendement. 

Bovendien zijn zij gehouden aan staatssteunkaders en moeten zij optreden conform 

principes van market economy investor.  

 

Aanvullend op de reguliere fondsen/instrumenten van de NOM heeft Drenthe beschikking 

over een specifiek Drents instrument in de vorm van DPM (=Drentse 

participatiemaatschappij, 100% dochter NOM). Vanuit DPM wordt onder eigen 

investeringskader specifiek geïnvesteerd in Drentse bedrijven. DPM heeft in 2009 een 

eenmalige nieuwe impuls gekregen door een storting van €2 miljoen in het kader van de 

eerste Drentse Versnellingsagenda. Naast deze impuls is ook het instrument TAFF 

(=tijdelijke additionele financieringsfaciliteit) destijds door de NOM ontwikkeld, waar alleen 

Drenthe gebruik van heeft gemaakt. Aanvragende partij voor een bijdrage uit de TAFF-

regeling waren de banken, met als doel om bancaire financiering te stimuleren door 

risicospreiding vanuit TAFF. De TAFF-regeling is conform het projectvoorstel van destijds, 
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formeel beëindigd. Het betrof een rentedragende lening van de provincie Drenthe aan de 

NOM. Deze lening zal binnenkort door de NOM moeten worden afgelost. 

 

Toenemend belang van alternatieve financiering 

Uit de Financieringsmonitor die het ministerie van Economische Zaken periodiek laat 

uitvoeren door het EIM, blijkt dat het belang van alternatieven voor bankfinanciering in 

algemene zin toeneemt. Deze alternatieve vormen van financiering kunnen dienen als 

vervanging van bancaire financiering, maar kunnen ook heel goed dienen als 

complementaire voorziening. Het ministerie onderzoekt momenteel de mogelijkheden van 

Crowdfunding voor het MKB en in hoeverre het wenselijk of nodig is om deze nieuwe 

ontwikkeling van Rijkswege extra te stimuleren. De verwachting is dat voor de zomer van 

2013 hierover meer duidelijkheid ontstaat. Crowdfunding komt neer op het ophalen van geld 

bij een groot aantal kleine individuele investeerders. Crowdfunding heeft in de afgelopen 

twee jaar een enorme vlucht genomen. In 2010 werd in totaal €500K via crowdfunding 

opgehaald en geïnvesteerd, in 2011 was dat al opgelopen tot €2,5M en in 2012 kwam het 

totaal uit op €14M. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog explosief gaat 

groeien. Toegespitst op het onderwerp bedrijfsfinanciering: in 2012 werd via crowdfunding 

platforms (op dit moment al zo’n 30 in Nederland) in totaal €4M aan financiering gerealiseerd 

voor in totaal 108 ondernemingen. De gemiddelde bedragen per onderneming liggen dus op 

ca. €37K. Aangenomen wordt dat crowdfunding een serieus alternatief c.q. aanvulling is voor 

bancaire financiering. Ook vanuit Drenthe wordt deze nieuwe vorm van financieren met 

belangstelling gevolgd en wordt actief gekeken naar mogelijkheden om crowdfunding in 

Drenthe te stimuleren. 

 

2.3 knelpunten 

Uit de recente Financieringsmonitor van het EIM blijkt dat de vraag naar financiering 

achterblijft ten opzichte van eerdere jaren. Bovendien blijkt dat een hoger percentage 

bedrijven dat wél wil investeren, de gewenste en nodige financiering niet rond krijgt1. 

Samengevat is het beeld wat betreft de knelpunten als volgt: 

• Knelpunten in vinden van financiering manifesteren zich vooral bij het kleine MKB en 

hangen veelal samen met het risicoprofiel. Ter illustratie: 52% van de aanvragen voor 

vreemd vermogen door het kleinbedrijf worden afgewezen, tegenover 4% door het 

grootbedrijf. Solvabiliteit is het grootste struikelblok. NB. De financieringsbehoefte is niet 

alleen ingegeven vanuit wens te investeren, maar in toenemende mate ook 

beschikbaarheid van werkkapitaal.  

• Een ander aandachtspunt is dat veel bedrijven niet goed op de hoogte zijn van 

alternatieve mogelijkheden, naast bancaire financiering.  

• Aandachtspunt is ook dat in crisistijd veel ondernemers hun reserves aanspreken om het 

hoofd boven water te houden. Als de laagconjunctuur straks voorbij is, hebben deze 

ondernemers extra behoefte aan middelen. 

                                                      
1
 Brief van de minister van EZ aan Tweede Kamer, bedrijfslevenbeleid nr.46 
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3. Innovatiefinanciering 

 

3.1 Innovatieketen en financiering in model 

 

Als we kijken naar de financiering van 

innovatie moeten we kijken naar de 

innovatieketen. In welke fase van de 

innovatieketen bevindt zich een onderneming 

of een project? Hoe ver staat het van de 

markt? Hoe hoog zijn de risico’s? Wanneer is 

welk rendement te verwachten? Dat zijn dan 

voorbeelden van vragen die relevant zijn 

voor financiering en financieringsbronnen.  

 

In onderstaand schema worden de meest gangbare financieringsinstrumenten (naast 

reguliere bancaire financiering) geplaatst in de context van de innovatieketen. De 

innovatieketen begint links met wetenschappelijk, fundamenteel onderzoek. Daar waar een 

wetenschappelijke vinding wordt gebruik voor maatschappelijke doeleinden komen we in de 

fase van Research & Development. Wat daarna volgt is de fase waarin bedrijven actief aan 

de slag gaan om de vinding voor te bereiden tot een concreet product. Gevolgd door de fase 

van marktintroductie en bij succes de fase van groei. Een veel gehanteerde variant hierop is 

het drieluik: van kennis naar kunde naar kassa! Iedere fase binnen deze keten heeft zo haar 

eigen risicoperceptie en financierings-kenmerken. Daar waar de risico’s hoog zijn en 

zekerheden laag, is privaat kapitaal minder in beeld, maar publieke financiering in de vorm 

van subsidies des te meer. Daar waar risico’s minder worden en de economisch 

toegevoegde waarde stijgt, is privaat kapitaal gewilliger. 

 

Science R&D Innovatie Markt-

introductie 

Groei 

Kennis 

   Fundamenteel onderzoek  Industrieel onderzoek    Experimentele ontwikkeling 
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Kunde Kassa 

Fiscale instrumenten 

Garantie     en Borgstellingen 

Subsidie 

Zachte Leningen / Krediet 

Risicokapitaal Economische waarde 

Risico 
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Vanuit staatssteunoptiek is de blauw gestippelde lijn van belang. Alles links van die lijn is 

doorgaans vanuit staatsteun geen probleem (uiteraard rekening houdende met kaders). Op 

het moment dat overheid inzet op instrumenten aan de rechterkant van die lijn, zijn de 

mogelijkheden beperkter, c.q. moet marktverstoring worden voorkomen.  

Wat betekent dit voor de rol van overheden en een provincie? Allereerst dat de focus ligt in 

de fase voor marktintroductie. Vanuit de beleidsdoelstelling om economische bedrijvigheid te 

stimuleren en werkgelegenheid te realiseren ligt het voor de hand om juist in de overgang 

van kunde naar kassa te focussen op de instrumenten die in deze fase iets toevoegen.  

 

3.2 Instrumenten  

 

Europa 

Als we kijken naar de contouren van de nieuwe Europese programma’s (2014 – 2020) 

spelen zowel het MKB als de (toegang) tot risicodragend kapitaal een prominente rol. 

Welbeschouwd zijn er vanuit drie Directoraten Generaal evenzoveel programma’s in beeld 

die ieder vanuit hun eigen invalshoek (i.c. onderzoek / ondernemerschap / regionaal beleid) 

ruimte willen geven aan inzet van (nieuwe) financieringsinstrumenten. De verwachting is dat 

rond de centraal uitgevoerde programma’s DG Research en DG Enterprise hun aanbod aan 

het MKB zullen afstemmen en samenwerken. Voor het decentraal uitgevoerde EFRO – 

programma hangt het mede van de Lidstaten en bovenal de Regio’s zelf af in hoeverre 

revolverende fondsen een positie krijgen in het programma. In de lopende 

programmaperiode is vanuit EFRO wel geëxperimenteerd met een viertal instrumenten. Die 

instrumenten worden uitgevoerd door het Europees Investeringsfond (EIF), onderdeel van de 

Europese Investeringsbank (EIB). Bij de vormgeving van de Operationele Programma’s 

wordt het element fondsvorming meegenomen als optie. Dat geldt ook voor het OP Noord. 

 

 
 

Rijk 

In het vorige hoofdstuk werd een overzicht gegeven van de generieke instrumenten van het 

rijk voor Ondernemingsfinanciering. Onderstaand volgt in aanvulling daarop een overzicht 

van de belangrijkste instrumenten van het Rijk voor innovatiefinanciering.  

 

 

DG Research DG Enterprise DG Region 

HORIZON 2020 

 

Early stage 

 

Venture Capital 

Garantstelling   

COSME 

 

Later stage 

 

Venture Capital 

Garantstelling 

Ondernemerschap 

EFRO 

 

Voorkeur voor 

revolverend 

financieren: 

- Jessica 

- Jeremie (MKB) 

- Jasmine (MKB) 

- Jaspers  

 

Programma : 

 

Focus:  

 

Instrumenten: 
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 Instrumenten Innovatie Aanvrager 

 WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) Onderneming 

 RDA (Research & Development Aftrek) Onderneming 

 Innovatiebox Onderneming 

 Innovatiekrediet Onderneming  

 Innovatiesubsidies Onderneming  

 

* De kleuren in de eerste kolom corresponderen met de kleuren in het schema  (positionering) 

* Voor toelichting op deze regelingen, zie bijlage 1. 

 

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is in 2012 het zogenaamde “Innovatiefonds 

MKB-Plus” gelanceerd. Dit is een landelijk werkend revolverend fonds dat naar verwachting 

in totaal een omvang van €500M zal hebben (dit is inclusief cofinanciering door private 

fondsen en het EIF). Het landelijke MKB-fonds kent de volgende structuur: 

 

  
 

Er zijn in totaal dus drie pijlers onder het MKB-Innovatiefonds. Het Innovatiekrediet is een 

generieke innovatieregeling. De Seed-capital regeling wordt wegzet via een jaarlijkse tender 

en richt zich op Technostarters en op Creatieve industrie. Het Fund-of-Funds van het 

ministerie van Economische Zaken betreft een dakfonds en richt zich primair op 

Topsectoren. Inzet van het ministerie van Economische Zaken is dat onder dit dakfonds tal 

van sectorfondsen komen te hangen. Vanuit het dakfonds wordt dan meegefinancierd in 

deze sectorfondsen op voorwaarde dat er tenminste 1 private partij meefinanciert. 

 

Naast bovengenoemd Innovatiefonds MKB+ is recent door het ministerie van EZ de MIT-

regeling geïntroduceerd. MIT staat voor: MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Het totale 

budget voor deze Topsectorenregeling bedraagt €22M, met als uitgangspunt €2M per 

topsector en nog eens €2M voor paar doorsnijdende thema’s. Topsectoren hebben de keuze 

uit een aantal instrumenten voor het benutten van het budget (zie bijlage 1 voor een 

toelichting op de EZ instrumenten).  

 

 

 

Innovatiekrediet 

 

 

Projectfinanciering 

direct aan onderneming 

 

Uitvoering Agentschap NL 

 

Budget € 95M p.jr. 

 

SEED Capital 

 

 

Ondernemingsfinanciering 

via fondsen 

 

Uitvoering Agentschap NL 

 

Budget € 20M p.jr. 

Early stage financiering 

 

Fund-of-Funds 

 

 

Ondernemingsfinanciering 

via fondsen 

 

Uitvoering PPM-Oost 

 

€ 100 EZ / €   50 EIF 

Later Stage financiering 

Innovatiefonds MKB+ (Ministerie EZ) periode 2012 - 2015 
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Noord-Nederland 

 

Met het aflopen van de huidige subsidieprogramma’s als EFRO 2007 -2013 en Pieken in de 

Delta, is het financieel instrumentarium dat voor innovatie in Noord-Nederland beschikbaar 

is, behoorlijk uitgedund. Er komt weliswaar een nieuw EFRO programma voor de periode 

2014 - 2020, maar dat zal niet de omvang hebben die het vroeger had. Duidelijk is 

bovendien dat vanuit EZ ook geen specifiek regionale middelen te verwachten zijn, omdat 

het Rijk inzet op landelijke Topsectoren. Daar staat tegenover dat de landelijke instrumenten 

onverminderd óók voor het Drentse MKB beschikbaar zijn. Maar dat is wel een 

aandachtspunt. Ervaring leert dat – bij wijze van voorbeeld - het Noordelijke MKB niet of 

nauwelijks gebruik maakt van de landelijke regeling “Innovatiekredieten”. Verklaring daarvoor 

mag gezocht worden in hetzij onbekendheid van de regeling, hetzij beschikbaarheid van een 

beter financieringsalternatief, dan wel ontbreken van kwalificerende projecten. Daar ligt dus 

best een uitdaging. En die uitdaging gaan we vanuit Drenthe graag aan!  

 

SNN 

Wat op dit moment feitelijk resteert aan innovatiemiddelen in SNN-verband (onder eigen 

zeggenschap), is nog één keer een Tender Koers Noord en nog één keer verlenging van de 

breed gewaardeerde NIOF-regeling. 

 

 Regeling Totaal budget 2013  

 Tender Koers Noord (laatste keer 2013) €10M 

 NIOF – Regeling (laatste keer 2013) €  8M 

 

Voorbereiding op nieuwe EFRO 

Vanuit Europa wordt gestimuleerd om een deel van EFRO-budget revolverend in te zetten. 

Bij de voorbereiding van het nieuwe OP EFRO is de inzet van revolverend instrumentarium 

onderwerp van gesprek tussen de drie provincies. 

 

NOM 

 

De gezamenlijke aandeelhouders van de NOM (de drie noordelijke provincies en het 

ministerie van EZ) verkennen momenteel met de NOM de mogelijkheden om een nieuw 

fonds te bouwen voor innovatieve projecten (voorlopige werktitel: NOM Projects). Daarmee 

kan een nieuw instrument worden toegevoegd aan het bestaand aanbod. Naast de NOM-

fondsen die zich richten op ondernemingsfinanciering, komt daarmee een fonds beschikbaar, 

dat zich leent voor innovatiefinanciering (projecten). Daarbij moet het gaan om projecten die 

dicht bij de markt staan. Het gaat dan om grotere samenwerkingsprojecten met een 

rendementsverwachting op korte termijn. De ambitie is vooralsnog om een gezamenlijk fonds 

van €20M te realiseren voor de helft gevoed uit liquide vermogen NOM en voor de andere 

helft door additionele funding vanuit de drie provincies.  

 

 Nieuwe instrumenten NOM Omvang (€) 

 NOM Projects (i.o.) €20M o.v.b. 
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3.3 Knelpunten innovatiefinanciering  

 

• Aansluitend op de knelpunten genoemd in het vorige hoofdstuk, geldt specifiek voor 

innovatiefinanciering dat er sprake is van beperkte financieringsmogelijkheden. 

Wegvallende subsidies zijn nog niet vervangen door adequaat alternatief 

instrumentarium. 

• Toegang tot kapitaal: het MKB in het Noorden blijkt nog onvoldoende gericht op 

mogelijkheden tot financiering van innovatie vanuit Den Haag en Brussel. 

 

 

 

. 
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4. Van knelpunten naar oplossingen 

 

 

4.1 Uitgangspunten 

 

Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 2 en 3 komen wij tot de volgende kernconclusies 

en uitgangspunten die de basis vormen voor een pakket van maatregelen die wij verderop in 

dit hoofdstuk toelichten: 

 

a) Met name het kleine MKB heeft grote moeite om financiering te vinden. 

b) Dat geldt in versterkte mate voor starters en zeker innovatieve starters 

c) Toegang tot kapitaal kan worden verbeterd. Het MKB in het Noorden blijkt nog 

onvoldoende gericht op financieringsmogelijkheden vanuit Den Haag en Brussel. Zeker 

nu Brussel het MKB in het vizier heeft liggen daar prachtige kansen; 

d) Er is nog altijd relatief veel geld beschikbaar voor innovatie; 

e) Algemene trend is minder subsidie, meer via fiscale maatregelen en revolverende 

fondsen;  

f) Ministerie van EZ focust op nationale Topsectoren en centraal uitgevoerde regelingen; 

g) Het specifiek noordelijke instrumentarium is na 2013 zeer beperkt;  

h) De ‘witte vlekken’ wat betreft het aanbod aan financieringsinstrumenten gericht op 

innovatie, doen zich voor in de vroege fase van de innovatieketen en in de latere fase. 

 

4.2 Beleidscontext 

 

Basis voor het economisch beleid in Drenthe ligt in het Collegeprogramma en de visie van 

het College zoals verwoord in de notitie “Koers in onzekere tijden”. In beide visies wordt 

gewezen op het belang van een sterke Drentse economie en dat de provincie passend bij 

haar rol wil ondernemend Drenthe wil faciliteren en stimuleren.  

 

Kaders voor Economische Investeringen 

In het KEI (Kaders voor Economische Investeringen) en het KEI-jaarprogramma staat 

omschreven waar we vanuit Drenthe wat betreft het regionaal economisch beleid op 

inzetten. Versterking van de regionale innovatiekracht is een van de vijf kernthema’s. Daarbij 

is de primaire doelgroep het stuwende en innovatieve MKB.  

 

MKB Actieprogramma 

Vanuit de behoefte om in deze economisch lastige tijd iets extra’s te doen voor het MKB is 

bovendien recent een MKB-actieprogramma ontwikkeld, waarin aantal specifieke knelpunten 

is benoemd en een aantal maatregelen zijn aangekondigd. Een van de knelpunten betreft 

financiering van het MKB. 

 

Kadernota Revolverend financieren 

Gegeven de toenemende schaarste aan middelen en de daaruit volgende wens om ons geld 

slimmer in te zetten (met dezelfde euro meer bereiken) is een kadernota revolverend 
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financieren vastgesteld. Besloten is om waar mogelijk en zinvol in te zetten op instrumenten 

met een revolverend karakter.  

 

 

 
 

4.3 Maatregelpakket 1: Verbeteren toegang kapitaal 

 

Generiek: 

Om het MKB te helpen om bestaande financieringsbronnen beter te benutten worden 

volgende activiteiten ondernomen: 

• Laten uitvoeren van een MKB-scan bij selectie van bedrijven in Noord-Nederland om 

behoefte bij ondernemers te peilen.  

• Werkgroep in SNN verband die specifiek ten aanzien van het Europese programma 

Horizon 2020 acties voorbereid om te bevorderen dat MKB daarop aangehaakt is.  

• Vanuit Drenthe zullen we uiteraard meewerken aan de SNN initiatieven, maar gaan wij 

ook specifiek voor het Drentse MKB aanvullende actie ondernemen. Te denken valt aan 

het organiseren van concrete voorlichtingsbijeenkomst (naar de regio toehalen van 

contacten en informatie), het beter benutten bestaande kanalen, maar bijvoorbeeld ook 

door projectontwikkeling te stimuleren gericht op (onbekende) financieringsbronnen en 

meer specifiek door concrete steunmaatregelen voor starters. 

 

Innovatie: 

Innovatie is een voorwaarde voor economische groei. Innovatie ontstaat echter niet vanzelf, 

maar in het juiste klimaat onder de juiste condities. De aanwezigheid van kennisinstellingen 

en beschikbaarheid van een zeker potentieel aan jonge ambitieuze ondernemers helpt 

daarbij. Maar als we verder nadenken over innovatieklimaat dan kunnen we ook denken aan 

onderwerpen als ondersteuning bij (startend) ondernemerschap, ondersteuning bij 

vormgeven van goede ideeën tot financierbare businesscases, of steun bij het vinden van de 

geschikte financiering voor die businesscase, maar ook in brede zin stimuleren dat 

ondernemerszin ontstaat (durven en doen).  
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• Het project FlincNxt is een mooie bouwsteen hiervoor. De activiteiten onder FlincNxt 

geven onder andere invulling aan de gewenste maatregelen in het kader van de motie 

Jonge Innovatiekracht (M2011-26). FlincNxt is een project dat medio 2013 van start gaat 

als samenwerkingsproject tussen NOM en KvK-Nieuw gericht op financiering van (jonge) 

innovatieve starters. Vooralsnog voor de duur van 2 jaar. Het betreft de opvolger van het 

Flinc-project dat succesvol was in periode 2008 – 2011. Dat instrument krijgt nu een 

nieuwe impuls. Vanuit FlincNxt wordt niet rechtstreeks financiering geboden, maar wordt 

capaciteit ingezet om ondernemers in contact te brengen met een geschikte financier 

(o.a. fondsen, informals, business angels). Dat kunnen met andere woorden diverse 

investeerders zijn. FlincNxt vervult dus een makelaarsfunctie. Daarnaast kan vanuit het 

project FlincNxt beperkt ondersteuning worden geboden ten aanzien van 

ondernemerschap en businessplan.  

 

4.4 Maatregelpakket 2: Nieuw financieringsinstrumentarium Drenthe 

 

Op dit moment zijn er binnen het economisch domein geen specifieke Drentse regelingen 

actief waar ondernemers een beroep op kunnen doen voor financiering van hun innovatieve 

bedrijfsideeën. Wij willen daar verandering in aanbrengen en nieuwe Drentse instrumenten 

vormgeven. Instrumenten die op een efficiënte manier een krachtige impuls geven aan de 

Drentse economie. Uitgangspunten hierbij zijn: 

• Revolverend financieren waar mogelijk, conform de principes uit de Kadernota 

revolverend financieren. 

• Stimuleren gebruik bestaande instrumenten Brussel en Den Haag door MKB in 

Drenthe. 

• Niet “meer van hetzelfde”, maar additionele instrumenten 

• Focus op de fase “van kunde naar kassa” 

• Uitvoering buiten de deur, maar sturing vanuit provincie (governance-structuur). 

 

Deze uitgangspunten hebben wij vertaald in de volgende configuratie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fund – of – Fund  Drenthe            

Omvang : €17M 

Innovatiefonds 

 

Externe 

Fondsen 

 
NOM Projects 

 

Innovatiekrediet 

 
Regeling x, y, z 

 

€ 6 M 

 

 

 
Project x, y, z 

 

€ 7M 

 

€ 4M 

 

Fonds x, y 

Ontwikkelfonds 
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A  Fund-of-Fund Drenthe  

 

Wij ontwikkelen een nieuw extern instrument. Een instrument onder professioneel beheer, en 

waarvan de provincie Drenthe volledig eigenaar is.  

Vanuit dit zogenaamde “dakfonds” kunnen vervolgens diverse Drentse instrumenten worden 

vormgegeven en kan desgewenst worden mee-geïnvesteerd in andere fondsen.  

Doelstelling is om een dergelijke constructie de komende maanden te bouwen, met aandacht 

voor aspecten als eigendom, sturing, risico’s, beheer, staatssteun etc. 

 

 

 

B Drents Innovatiefonds 

 

Doelgroep: Innovatief MKB Drenthe 

Doel:  Stimuleren (jonge) innovatiekracht van het Drentse MKB (laagdrempelig) 

Vorm:  - Microkredieten 

                       - Innovatiekredieten (bij “top” terugbetalen, bij “flop” omzetten in subsidie) 

    e.e.a. op basis van professionele beoordeling businesscase. 

Per project: € 5K - € 10K (microkrediet) en €25K - € 75K (innovatiekrediet) 

Omvang: €6M storting bij aanvang 

 

 

 

 

 

C Drents Ontwikkelfonds 

 

Doel:  Fonds dat projecten en initiatieven (met bijzonder publiek belang) kan 

ondersteunen; projecten waar in principe een kansrijke businesscase onder 

zit, maar die via private kapitaalmarkt lastig te financieren zijn (vanwege risico, 

of terugverdien termijn).  

Voorbeeldprojecten: financiering INCAS3, initiatieven ter versterking van de 

toeristische sector of investeringen in breedband.  

Omvang: €7M storting (bij aanvang) 

 

 

 

D NOM Projects (fonds in noordelijk verband) 

 

Doelgroep:  Innovatief MKB Noord – Nederland  

Doel:  Stimuleren van kansrijke samenwerkingsprojecten met een duidelijk 

marktperspectief. 

Vorm:  Participatie en kredieten 

Per project: €500K - €1,5M 
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Omvang: €20M (totaal), bijdrage Drenthe €4M 

 

 

 

4.5 Uitvoeringsaspecten 

 

Financieel 

Het bedrag dat de provincie moet inbrengen wordt gedekt door beschikbare budgetten 

binnen programma 9 in te zetten en de Reserve Versterking Economische Structuur aan te 

spreken. € 4,0M komt ten laste van het budget Risicofinanciering MKB (3700501/423010). Er 

is een bedrag van € 3,4M beschikbaar vanuit het budget Bijdragen projecten economische 

structuurversterking (3700501/440275). Daarnaast vragen wij Provinciale Staten in te 

stemmen met een onttrekking van € 6,0M aan de Reserve Versterking Economische 

Structuur en dit bedrag toe te voegen aan het budget Bijdragen projecten economische 

structuurversterking. Dit kan opgenomen worden in de 1e Financiële actualisatie. Daarnaast 

wordt een bedrag van € 3,6M ontvangen via de zogenaamde Vrije Transitiemiddelen/Koers 

Noord (SNN). Laatstgenoemde middelen zijn nog niet in de begroting opgenomen en zullen 

eveneens in de 1e Financiële actualisatie opgenomen worden, zodat deze ook ingezet 

kunnen worden.  

Afhankelijk van het succes van de diverse instrumenten, bestaat de mogelijkheid op een 

later moment bij te storten.  

 

Organisatorisch 

In de 2e helft van dit jaar werken wij de beheer en organisatie van het Fund – of –Fund 

Drenthe verder uit. Daarbij houden wij rekening met de nota “Verbonden Partijen”. Een van 

de aspecten die we mee zullen nemen bij de uitwerking is de verhouding tot de NOM. De 

inhoud en de doelstelling van het Fund – of – Fund liggen in het verlengde van de kennis en 

kunde die bij de NOM aanwezig is. In principe zou de NOM dan ook het beheer van het Fund 

– of – Fund voor haar rekening kunnen nemen waarbij de provincie 100% eigenaar van het 

fonds blijft. Er zijn echter ook andere beheerconstructies denkbaar. Vergelijkbaar 

bijvoorbeeld met de Drentse Energie Organisatie (DEO). De voor- en nadelen van deze 

opties zetten wij op een rijtje en wij komen voor het eind van het 2013 met een voorstel 

richting Provinciale Staten waarin wij de organisatorische keuze ter vaststelling voorleggen. 

 

Uitgangspunt is dat de maatregelen parallel verder worden ontwikkeld. Daarmee bevorderen 

we de voortgang en ontstaat bovendien maximale flexibiliteit. 
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BIJLAGE 
 
OVERZICHT FINANCIELE REGELINGEN VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

 
Onderstaand zijn de actieve regelingen aangegeven van het ministerie EZ: 
 
SEED Capital regeling 

De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters 
kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of 
diensten. De regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de 
financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters. Het budget voor de Seed-tender 
is 2013 bedraagt 16 miljoen euro. Daarnaast is 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
investeringsfondsen die zich richten op creatieve starters. 

Microfinanciering 

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal € 50.000 voor startende en bestaande 
ondernemers in het midden - en kleinbedrijf. Microfinanciering in Nederland bestaat uit een combinatie 
van coaching voor en na de start, ondernemerstools en krediet tot 50.000 euro. Qredits voert dit uit. 

Borgstelling MKB kredieten 
 

Bij de BMKB staat de overheid borg tot 1 miljoen euro voor bedrijfsfinanciering. Doordat de overheid 
garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. De 
BMKB borgstellingregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een 
jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.  

Voor starters en innovatieve MKB- ondernemers zijn extra mogelijkheden binnen de 

BMKB.  

Groeifaciliteit 
 
Op grond van deze regeling verstrekt de overheid garanties (50%) aan financiers voor het verstrekken 
van risicodragend vermogen aan ondernemingen.  
 
De Groeifaciliteit hanteert verschillende maximum garantiebedragen: 
• Een bank kan een garantiefinanciering verstrekken tot maximaal 
5 miljoen euro in de vorm van achtergestelde leningen; 
• Risicodragend vermogen (achtergestelde leningen en/of 
aandelenkapitaal) verstrekt door participatiemaatschappijen valt 
tot maximaal 25 miljoen euro onder de garantieregeling 
 
 
Garantie Ondernemingsfinanciering 
 

De GO-regeling is bestemd voor ondernemers die krediet willen aantrekken en is gericht op 
(middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. Door de GO kunnen banken 
een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote- en grote leningen.  

Per 1 maart 2012 is het beschikbare budget voor de GO-financiering (2012) 540 miljoen euro, garantie 
Staat 270 miljoen euro. 

Aftrek voor Speur en Ontwikkelingswerk 
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De WBSO is bedoeld voor innoverende ondernemers in Nederland, van zelfstandige tot midden- en 
kleinbedrijf tot multinational. Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) worden 
de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O vergelijkbaar met R&D) verlaagd. Dit door de 
afdracht van loonheffing over de loonkosten te verminderen. 

Het budget voor de WBSO bedraagt in 2013 735 miljoen euro.  

Research en Development Aftrek 

De RDA is bestemd voor ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren en gebruik maken 
van de WBSO. De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. 
Voor uren of loonkosten is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Voor andere 
kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de RDA. De RDA biedt fiscaal voordeel, namelijk een 
aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

Voor 2013 is het budget 375 miljoen euro. Het budget zal oplopen naar 500 miljoen euro in 2014 en 
volgende jaren. 

Innovatiebox 

Bedrijven met een octrooi of een Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)-verklaring voor eigen innovatie 
komen in aanmerking voor belastingvoordeel. Ondernemers met een bv of nv kunnen de winsten uit 
hun innovaties onderbrengen in de Innovatiebox, een speciale tariefbox (5 procent) binnen de 
vennootschapsbelasting. De winst moet voor minstens 30 procent het gevolg zijn van het verleende 
octrooi. 
 

Innovatieprestatiecontracten 

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde 
regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. In 2012 was 17 miljoen euro 
beschikbaar voor IPC-projecten. Verwacht wordt dat er in 2013 nieuw budget beschikbaar komt.  
 

Innovatiekrediet 
 
Het innovatiekrediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die 
binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen 
daarvan gebruik maken.  
 
Het geld is een risicodragend krediet, waarop rente wordt berekend. De rente hangt af van het 
risicoprofiel en bedraagt voor nieuwe projecten 4, 7 of 10%.  Met het Innovatiekrediet kan voor mkb-
bedrijven 35% en voor niet-mkb 25% van de ontwikkelingskosten van een project  worden 
gefinancierd tot een maximum van 5 miljoen euro. Indien het project in technische zin mislukt, kan het 
verstrekte geld kwijtgescholden worden.  

In 2012 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet 95 miljoen euro. 

Eurostars 

Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend 
land. Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese 
Commissie.  
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Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het 
doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te 
verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller zullen kunnen ontwikkelen en 
groeien in omzet en aantal medewerkers.  
 
Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME), dat zijn 
bedrijven die minstens 10% van de omzet of 10% van hun fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en 
experimentele ontwikkeling. Er moet sprake zijn van samenwerking tussen partijen uit minstens twee 
Eurostars-landen.  

Eurostars heeft voor de eerste fase (tot en met 2013) een budget van € 400 miljoen beschikbaar. 

 
MIT regeling (MKB-innovatiestimulering Topsectoren) 
 
EZ probeert te bevorderen dat het mkb aansluit bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. EZ 
heeft daarvoor de MIT regeling ontworpen. Iedere topsector kiest welke instrumenten men wil inzetten 
om het mkb te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten: 

• technische haalbaarheidsprojecten 

• R&Samenwerkingsprojecten 

• InnovatiePrestatieContracten (IPC’s) 

• kennisvouchers 

• mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven 

Per topsector  en doorsnijdend thema is 2 miljoen euro beschikbaar. EZ heeft 21 maart 2013 de 
eerste ronde van de MIT regeling gepubliceerd voor de topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
en High Tech Systemen & Materialen inclusief het doorsnijdende thema ICT. Mkb-ondernemers en 
TKI’s kunnen vanaf 15 mei tot  1 juli 2013 aanvragen indienen. De andere topsectoren volgen in de 
tweede ronde. Rond half april publiceert het ministerie van Economische Zaken de tweede ronde. 
Mkb-ondernemers en TKI’s kunnen vanaf eind mei tot 1 juli 2013 aanvragen indienen voor de overige 
sectoren. 
 

Voor de topsector Agrifood geldt een eigen systematiek. Uitgegaan wordt van twee nieuwe calls. Dit 
zijn een call voor FND haalbaarheidsprojecten en een call voor FND-mkb-innovatieprojecten. Het 
budget en de verdeling per call is nog niet bekend en volgt binnenkort. In april/mei wordt de publicatie 
door het ministerie van EZ verwacht. FND-haalbaarheidsstudie en FND-MKB-innovatieprojecten kunt 
u dan indienen tussen 1 juni 2013 en 23 september 2013. 

 

Aanvullende mogelijkheden specifiek voor TKI's in 2013 

Specifiek voor ondersteunende activiteiten vanuit de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) 
zijn er 2 instrumenten beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het organiseren van netwerkactiviteiten of om 
innovatiemakelaars in te schakelen die het mkb ondersteunen. 

TKI toeslagregeling 
 
De TKI-toeslag is bedoeld om privaatpublieke samenwerking op het gebied van onderzoek en 
innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Het gaat daarbij om 19 
erkende TKI’s. Bij een TKI moeten minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde 
onderzoeksorganisaties. De kwantitatieve inzet van private bedrijven binnen de TKI’s (cash en in-kind) 
bedraagt in 2015 en verder 40 % 
Het voor de toeslag beschikbare budget is € 77 mln. in 2013, oplopend naar 89 mln. vanaf 2016. Het 
beoogde toeslagpercentage is 25%; voor de eerste € 20.000 is die 40%.  

   




