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Volop nieuwe subsidiekansen voor 
MKB Zeeland 

Innovatie is van groot belang voor de Zeeuwse economie. 
Dus ook voor het Zeeuwse MKB. Voor innovatie is geld nodig; 
eigen geld, maar liefst ook geld van het Rijk of vanuit Europa. 
De Provincie Zeeland en Impuls willen het MKB graag wijzen 
op de diverse subsidiemogelijkheden. Er zijn subsidies 
voor innovatieadvies, haalbaarheidsonderzoeken en 
innovatieve projecten. Hieronder vindt u een overzicht van de 
subsidiemogelijkheden voor het jaar 2017. 

Openstellingen subsidieregelingen 

* Crossroads (project binnen Interreg Vlaanderen-
Nederland) Doelgroep: innovatieve MKB’ers in Vlaanderen 
en Zuid-Nederland. Grensoverschrijdende 

samenwerking is vereist. Minstens één MKB’er uit 
Zuid-Nederland en één MKB’er (KMO’er) uit 
Vlaanderen. 

Wanneer: 3de call: 2 februari tot en met 31 maart 2017 
4de call: 2 mei tot en met 30 juni 2017 

Wat: haalbaarheidsstudies maximaal € 10.000 (50%) 
innovatieprojecten maximaal € 135.000 (45%) 

MIT Zuid innovatieadviesprojecten en 
haalbaarheidsonderzoeken 
Doelgroep: innovatieve MKB’ers in Zuid-Nederland 
Wanneer: 11 april 2017 

Wat: Innovatieadviesprojecten € 10.000 (50%) 
Haalbaarheidsonderzoeken € 25.000 (40%) 

OPZuid: 1B2 vergroten van het valorisatievermogen bij het 
MKB Doelgroep: innovatieve MKB’ers in Zuid-Nederland. Naast 

samenwerkingsprojecten zijn individuele aanvragen 
mogelijk. Ook kennisinstellingen kunnen in een 
aanvraag deelnemen. 

Wanneer: nog niet bekend. Tweede helft april 2017 wordt 
hierover besloten. 

Wat: individuele projecten tot € 200.000 (25%) 
samenwerkingsprojecten € 350.000 – € 750.000 (35%) 

MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten 
Doelgroep: innovatieve MKB’ers in Zuid-Nederland 

(samenwerking tussen minimaal 2 MKB-bedrijven) 
Wanneer: 3 juli – 7 september 2017 
Wat: R&D samenwerkingsprojecten tussen 2 MKB’ers 

€ 200.000 / € 350.000 (35%) 

Meer informatie 
Impuls Zeeland is de front office voor bovenstaande regelingen. 
Zij begeleiden ondernemers bij het vinden van de meest geschikte 
regeling en helpen bij het opstellen van een goede businesscase. 
Aarzel niet om contact op te nemen met: 

• Michel Carol (Impuls Zeeland):
michelcarol@impulszeeland.nl / 06 578 89 857

• Manon de Ruijsscher (Provincie Zeeland):
mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl  / 06 504 19 175

Websites 
• www.stimulus.nl
• www.zeeland.nl/europaloket
• www.impulszeeland.nl
• www.crossroads2.eu
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