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Onderwerp: M KB-innovatiestimulering

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u graag informeren over het proces dat wij als regio

Noord-Nederland met het Rijk, het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en MKB

Nederland voeren om de dienstverlening aan het MKB een impuls te geven. Wij
werken met deze partijen samen om de innovatie-instrumenten en dienstverlening
goed op elkaar aan te laten sluiten.

Wat is de aanleiding?
De afgelopen jaren hebben zowel het Rijk als de provincies diverse instrumenten
(fondsen, subsidies, dienstverlening) in het leven geroepen. Een gevolg hiervan is

dat er veel verschillende, vaak kleine instrumenten zijn ontstaan die elkaar deels over-
lappen. Dit is verwarrend voor de doelgroep, de ondernemer. Het MKB is erbij gebaat

dat de innovatie-instrumenten en dienstverlening toegankelijk, transparant en efficiënt
zijn georganiseerd. Het Ministerie van EZ en de vijf landsdelenl willen derhalve een

samenwerkingsagenda MKB-innovatieondersteuning opstellen met als doel de dienst-
verlening aan het MKB te verbeteren. Het instrument hiervoor is de ontwikkeling van

een 'landsdelig arrangement'voor een gezamenlijke aanpak in MKB-

innovatieondersteuning. ln Drenthe hebben wij met de TOP-regeling al een regeling

neergezet om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. De afspraken met EZ

zijn een volgende stap in het proces om provinciale, regionale en landelijke regelingen

zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en zo weinig mogelijk overlap te cre-

eren.

1 De landsdelen zijn: Noord (Fryslân, Groningen en Drenthe), Oost (Overijssel en Gelderland), Zuid
(Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en Zuid-
vleugel (Zuid-Holland).
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Wat houdt het landsdelig arrangement in?
Op 11 december 2014 hebben wij met het Rijk, het IPO en MKB Nederland de sa-
menwerkingsagenda voor MKB-innovatieondersteuning (hierna: landsdelig arrange-
ment) ondertekend. Gedeputeerde Wilpstra van de provincie Groningen heeft de ge-

maakte afspraken namens de regio Noord-Nederland gesigneerd. Deze agenda bevat
afspraken over het afstemmen van instrumenten en het verbinden van ons regionaal
economisch ecosysteem met het topsectorenbeleid. Deze afspraken hebben als doel
om het (innovatieve) MKB beter te ondersteunen. Het landsdelig arrangement, dat
een hoog abstractieniveau kent zonder juridische bepalingen, bestaat uit een al-
gemeen deel dat voor alle vijf landsdelen gelijk is en omvat voor elk landsdeel een
supplement met maatwerkafspraken. Binnen die afspraken wordt rekening gehouden

met de noordelijke prioriteiten. ln de bijlage is een kort overzicht weergegeven van de
verschillende thema's binnen het Iandsdelig arrangement.

Wat zljn de voordelen en uitdagingen van een landsdelig arrangement?
De voordelen zijn:
. Het noordelijke MKB wordt beter geholpen wanneer het groeiend aanbod aan

MKB-regelingen meer gestroomlijnd wordt met een helder dienstverleningsarran-
gement. Op deze wijze worden instrumentaria van Rijk, regio en provincie beter
op elkaar afgestemd (meer uniformiteit en samenhang). Deze afspraken zorgen
ervoor dat het MKB beter ondersteund wordt en dat kansrijke bedrijven en inno-
vaties uit de regio door kunnen groeien naar een nationaal of internationaal niveau.
Voor onze regio gaat het erom dat het takenpakket, inclusief loketfunctie, van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (hierna: SNN), de Kamer van Koop-
handel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goed op elkaar
wordt aangesloten ten faveure van de ondernemer.

. Met de gemaakte afspraken zijn wij beter in staat om rijksmiddelen effectief en

efficiënt in te zetten op basis van de regionale behoeften van het noordelijke be-
drijfsleven. Uit recente informatie blijkt dat voorheen slechts 6,8% van het landelijk
instrument MIT'MKB lnnovatieregeling Topsectoren'terecht is gekomen bij het
noordelijk bedrijfsleven. Naar onze mening is deze oogst te mager voor onze regio.

o Een belangrijk uitgangspunt van de afspraken is het'one stop shop'- of 'no wrong
6qq¡'-principe dat leidend is voor het landsdelig arrangement. Wij streven optimale
servicegerichtheid na, waarbij de vragende ondernemer in één keer wordt door-
geleid naar de juiste contactpersoon en/of fonds/regeling.

Hoe ziet het verdere proces eruit?
Het landsdelig arrangement bestaat uit verschillende onderdelen. Met het Rijk hebben
wij de afspraak gemaakt om een ingroeimodel aan te houden, waarbijwij zaken heel
nauwkeurig monitoren. Als eerste actie is ervoor gekozen om bestaande regelingen
en uitvoeringspraktijk tegen het licht te houden binnen het thema MKB lnnovatie-
pakket Regio & Topsectoren (MIRT). Hierna gaan wij aan de slag met de vormgeving
van andere instrumenten uit het landsdelig arrangement, zoals de Vroege Fase
Financiering (VFF) en de (brede) dienstverlening aan het MKB.

Wat houdt het MKB lnnovatiepakket Regio & Topsectoren in?
De kern van dit pakket is dat regio's en het Ministerie van EZ werken vanuit een ge-

zamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimu-
leringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. Deze
koffer bestaat uit een zestal instrumenten, die complementair zijn voor gerichte onder-
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steuning aan de ondernemer binnen de gehele innovatiecyclus (van idee tot marktlan-
cering). Met het Ministerie van EZ voeren wij momenteel onderhandelingen over de
financiering en maken wij afspraken over de regionale inpassing van de verschillende
deelinstrumentaria uit de koffer. Graag venvijzen wij u naar de bijlage, waarin een
overzicht is opgenomen van de totale instrumentenkoffer, zoals die nu voorligt.

ln april ontvangt u een financieel en inhoudelijk voorstel voor de uitwerking van voren-
genoemde instrumentenkoffer voor de regio Noord. Daarbijwillen wij u vragen om
besluitvorming over dit voorstel met spoed te behandelen, aangezien de instrumen-
tenkoffers in de overige landsdelen naar verwachting in mei operationeel zullen zijn.
Een nadere onderbouwing hiervoor zullen wij in het voorstel opnemen.

Wij hopen u op deze wijze goed te hebben geïnformeerd over de voortgang als het
gaat om de samenwerking met het Rijk en MKB Nederland op het terrein van MKB-
instrumentaria en dienstverlenrng

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlage: Overzicht thema's landsdelig arrangement

tl</wa.coll.



BIJLAGE

1, Generieke afsoraken

Het landsdelig arrangement'een gezamenlijke aanpak in MKB innovatieondersteuning' bestaat uit de
volgende algemene thema's die voor alle regio's gelden:

1 . Europese structuurfondsen

2. MKB lnnovatiestimulering regio en topsectoren

3. vroege fase financiering

4. dienstverlening

5. regionale ontwikkelingsmaatschappijen

6. Smart lndustry

7. lnternational isering

8. Grensregio's

2.

Aanvullend op de generieke afspraken hebben de provincie Groningen, Fryslân en Drenthe en het

ministerie van Economische Zaken afgesproken om gezamenlijk op te trekken op de volgende

onderwerpen binnen het samenwerkingssupplement Noord:

1. versterking van het open innovatiesysteem voor het MKB

2. dienstverlening in de regio

3. smart industry

4. lnternationalisering / reisagenda

5. human capital / arbeidsmarkt / techniekpact

6. Europa

7. Small Business lnnovation Research (SBIR): innovatieve inkoop

3.

De eerste uitwerking tussen Rijk en de vijf regio's is de concretisering van het tweede thema van het

landsdelig arrangement, MKB lnnovatiestimulering regio en topsectoren. Het concept van de

instrumentenkoffer ziet er als volgt uit:

a. kennisvouchers (50%, max. € 7.000),
lnwisselen bij publieke kennisinstelling voor eenvoudige kennisvraag

b. adviesprojecten (50%, max. € 10.000),
Externe (loon-)kosten voor advisering

c. haalbaarheidsprojecten (40o/o, max. € 50.000),
Haalbaarheidsstudie, evt. in combinatie met beperkt industrieel/experimenteel onderzoek



d. R&D-samenwerkingsprojecten (35%, € 50.000 - max. € 200.000)'

e. R&D-samenwerkingsprojecten (35%, € 200.000 - max. € 350'000),

f. R&D-individueel (pilot) (25%, max. € 200.000)


