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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

De MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) is een succesvolle innovatiestimuleringsregeling om het 

Utrechtse MKB te ondersteunen bij haalbaarheidsonderzoeken en/ of R&D- samenwerkingsprojecten. Om deze 

regeling ook in 2023 uit te kunnen voeren, is de onderliggende uitvoeringsverordening geactualiseerd.  

 

Inleiding: 

In het kader van de samenwerkingsagenda MKB met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

voert de provincie Utrecht vanaf 2015 de landelijke Regeling MKB Innovatie Regio en Topsectoren uit ter 

stimulering van (de groei) van het innovatieve MKB. 

 

 

Met deze regeling streeft de provincie de volgende twee doelen na:  

• het vergroten van het innovatief vermogen van het MKB, en  

• het verhogen van het aantal haalbare innovaties in de regio.  

Het Ministerie van EZK draagt jaarlijks voor minimaal 50% bij aan deze regeling (in 2023: 55%; de overige 45% 

wordt gedragen door de provincie). De Utrechtse regeling bestaat uit subsidiemogelijkheden voor de uitvoering van 

haalbaarheidsprojecten (FCFS) en R&D-samenwerkingsprojecten (tender). De MIT is zeer populair onder het MKB; 

in de periode 2019 - 2022 zijn bij de provincie 668 aanvragen ingediend; waarvan 155 projectaanvragen in 2022. 

Hiervan zijn in 2022 met het beschikbare budget 55 projecten ondersteund (43 haalbaarheidsprojecten en 12 R&D-

samenwerkingsprojecten). Uit de evaluatie van de Utrechtse MIT over de periode 2015-2019 was eerder gebleken 

dat innovaties zonder MIT niet of op een minder grote, ambitieuze, of snelle manier tot stand komen en dat de MIT 

dus een positief effect heeft op het innovatievermogen van het Utrechtse MKB. 

De MIT zal in 2023 op landelijk niveau door het Ministerie van EZK worden geëvalueerd. Daarbij zal er specifiek 

aandacht worden besteed aan de scope van de regeling, de coherentie en relevantie van de regeling, de interactie 

met de bredere beleidscontext en de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de regeling. De uitkomst van deze 

evaluatie zal mogelijk aanleiding geven tot aanpassingen van de MIT voor het jaar 2024; we zullen u te zijner tijd in 
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het kader van de actualisatie van de Uitvoeringsverordening MKB Innovatiestimulering Topsectoren provincie 

Utrecht voor 2024 hierover informeren. 

 

 

Actualisatie 2023 

Landelijk is afgesproken, ook met het oog op de komende landelijke evaluatie van de regeling, om de bestaande 

regeling van 2023 inhoudelijk ongewijzigd te laten. Wel zullen een aantal provincies (Gelderland, Overijssel, Noord-

Holland en Zuid-Holland) in 2023 experimenteren met de toepassing van nadere anti-fraude maatregelen, die 

mogelijk voor het jaar 2024 breder uitgerold zullen worden. De actualisatie van de Uitvoeringsverordening MKB 

Innovatiestimulering Topsectoren provincie Utrecht betreft hoofdzakelijk het vastleggen van de openings- en 

sluitingsdata van de regeling als ook van het beschikbare budget, naast kleine aanpassingen aan definities en 

verduidelijkingen. Net als in 2022 is er voor Utrecht in 2023 € 850.000 beschikbaar voor ondersteuning van de 

uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en € 2.460.000 voor R&D-samenwerkingsprojecten. 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Op 4 april 2023 zal de openstelling voor aanvragen van haalbaarheidsprojecten van kracht gaan. Dit is een ‘first 

come, first serve’ procedure. Naar verwachting zal het subsidieplafond reeds op de eerste dag worden overvraagd. 

Op de dag dat het subsidieplafond wordt overvraagd, zal middels loting de volgorde van aanvragen worden 

bepaald. Aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten kunnen in de periode 6 juni 2023 – 12 september 2023 

ingediend worden. Dit betreft een tender-procedure waarbij alleen de beste aanvragen zullen worden gehonoreerd. 

Via de provinciale website wordt gecommuniceerd over de regeling MIT 2023. Door de Regionale Ontwikkelings 

Maatschappij Region Utrecht (ROM), Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en Kamer van Koophandel 

wordt het MKB ook gewezen op de mogelijkheden van de MIT.   

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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